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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Hendrik Laurensz. Spiegel, 1549-1612; woonde in de Dolphijn - nu Singel 140-142,
waarschijnlijk al voor 1600. Hij vertrok in 1609 naar Haarlem en stierf in 1612 in Alkmaar
(Dr. I.H. van Eeghen, Amstelodamum 54, 1967). Foto: K.B. Den Haag

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

V

Voorwoord
Wat heb ik beoogd? Voor alles een goede tekst, goed voorzover het beschikbare
materiaal dat toelaat. Ik meen dat het in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
berustende hs. de beste redactie heeft, die niet ver afstaat van Spiegels autograaf
in concreto - behalve dan verschil in spelling - en ook in abstracto aan ideeën die
Spiegel wilde vastleggen voor zichzelf, en overdragen aan anderen, zijn kinderen
allereerst. Ik heb dat betoogd in de bijdrage die ik heb geleverd aan Vragende Wijs.
Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis. Bundel aangeboden aan Leopold
Peeters bij zijn afscheid als Hoogleraar Historische Taalkunde van het Nederlands
aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1990 onder de titel Is Tekst-kritiek
en Tekst-overlevering de Assepoester der Filologie? Ook in de inleiding tot deze
uitgave geef ik nog een aantal plaatsen die beslist spreken voor het hs. als te
verkiezen boven de versie van de druk-1614, en de daarvan afgeleide volgende
drukken. Bewijzen dat de redactie van het hs. die van de autograaf nabij komt, kan
ik niet, maar als wij het hs. vergelijken met de druk-1614 - die toch ook afkomstig
is van Spiegels autograaf - en de betere lezingen aanvaarden, hebben wij een
redactie die langs twee lijnen tot ons is gekomen, en dat geeft naar mijn mening
enige zekerheid. De tekst gaat vergezeld van een woordcommentaar en
aantekeningen. Het komt voor - ik ben er mij van bewust - dat ik wel eens een
verklaring, veelal in andere vorm, herhaal. Ik heb dat niet altijd kunnen vermijden,
daar Spiegel nog al eens terug komt op uitspraken in een andere context. Ik heb
dan niet telkens terug verwezen naar vroegere boeken, ook al omdat niet iedere
lezer van het begin af de Hert-spiegel zal gaan lezen, maar een keuze zal maken.
Verder heb ik een inleiding geschreven, waarin ik verschillende aspecten van het
gedicht heb behandeld. Ik kan mij voorstellen, dat iemand zal zeggen: het lijkt wel
of dit het eerste commentaar is dat ooit geschreven is, waar vind ik de vroegere
filologen die zich met de tekst van de Hert-spiegel bezig hebben gehouden? Zijn
die van zo weinig waarde? Mijn antwoord luidt: neen, allerminst. Ik heb twee
argumenten voor mijn opvatting: die filologen hebben er recht op in hun geheel
gelezen te worden, niet in mijn korte samenvatting - ik vind dat bijna een belediging.
Dan, ik stel andere vragen dan zij hebben gedaan, wat niet inhoudt dat de mijne
beter zijn.
Spiegel haalt vaak een bijbelplaats aan, of verwijst ernaar, ik heb voor die plaatsen
niet geciteerd uit een zestiende-eeuwse bijbelvertaling, maar uit een moderne
vertaling. Ik heb dit gedaan, omdat naar mijn overtui-
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ging Spiegel de vulgaat gebruikte, of misschien de Latijnse vertaling van het N.T.
door Erasmus. Vele neerlandici zijn het Latijn niet meer machtig. Bovendien, ik heb
veel moeite besteed aan de ‘vertaling’ van de Hert-spiegel in hedendaags
Nederlands, waarom zou ik dan niet een moderne bijbel-vertaling gebruiken? In het
woord-commentaar verwijs ik vaak naar de staten-vertaling in een moderne versie.
Het lijkt mij dat er geen enkel bezwaar is tegen een dergelijke werkwijze. De
literatuurlijst is niet bedoeld als bibliografie, ook geen summiere, zij is niet meer dan
een ‘werkherinnering’. Een echte bibliografie zou hier niet passen.
Bij het commentaar en de aantekeningen ben ik de moeilijkheden niet uit de weg
gegaan, dat ze zonder fouten zijn stel ik mij niet voor, vaak bijt je je vast in een
verklaring die later niet houdbaar blijkt te zijn. Ook de inleiding zie ik niet als definitief,
misschien kan zij een richting aangeven voor verder onderzoek.
Het eerste boek is doorgezien door professor Grootes, zijn aantekeningen waren
mij van groot nut.
Met een Lege feliciter kan ik nu afscheid van de Hert-spiegel nemen.
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Inleiding I
De tekst van de Hert-spiegel is overgeleverd in: 1. een hs., een apograaf, berustend
in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, signatuur 74 J 54, en 2. in de drukken.
De eerste druk is van 1614, ‘t'Amsterdam, voor Cornelis Dirckxz. Cooll, In de
Kalverstraat’.
De tweede druk verscheen in 1615 bij dezelfde uitgever. Voor de eerste druk
moet er een hs. als kopij geweest zijn. Van belang is dus de verhouding van
bovengenoemd hs. en die kopij. Het zou mogelijk geweest zijn dat het hs. de kopij
is geweest. Dat is niet het geval, de verschillen met het druk-resultaat zijn te groot,
bovendien, niets wijst erop dat het hs. in een drukkerij is geweest, het zou dan wel
beduimeld moeten zijn, wat niet zo is. Zowel het hs. als de kopij gaan terug op
Spiegels autograaf, ze zijn daarvan afgeleid. Het hs. als apograaf is niet door Spiegel
zelf vervaardigd, het is niet zijn handschrift. Wat heeft de kopiist voor ogen gehad?
Of de autograaf, òf een door de auteur gemaakte apograaf, òf die van een ander.
Wat tussen de autograaf en het hs. ligt is niet te achterhalen, evenmin de filiage
van de kopij. Het hs. kan direct naar de autograaf vervaardigd zijn, maar het is ook
mogelijk dat er één of meer apografen tussen hebben bestaan. Naar mijn overtuiging
zal het aantal niet groot zijn geweest, gezien het karakter van de Hert-spiegel, die
èn naar onderwerp èn naar taalgebruik niet iedereen aansprak. Wij zouden eigenlijk
het hs. en de kopij moeten kunnen vergelijken om eventuele verschillen op te sporen,
gevolg van een mogelijk verschillend stadium in de conceptie van het gedicht. Maar
wij hebben de kopij niet, wel echter het druk-resultaat, en dat zal niet ver van de
redactie van de kopij verwijderd zijn. Wij gaan dus de redactie van het hs. en die
1
van de druk-1614 - de andere drukken zijn hiervan alle afgeleid. - vergelijken.
Wat blijkt nu? Niet een enkel subtiel verschil, maar grote afwijkingen. Ik heb in
Vragende Wijs een aantal van deze verschillen besproken, en aangetoond, dat de
2
redactie van het hs. verre te prefereren is boven die van de drukken. Aan het eind
van dat artikel heb ik gezegd, dat ik nog blad-

1

2

Ik ben tot deze conclusie gekomen na het vergelijken van de drukken. De Jongs mening A.C. de Jong, H.L. Spiegels Hertspiegel. Diss. Amsterdam. Amsterdam, 1930 - dat voor de
druk-1615 collatie heeft plaatgevonden op een ‘goed hs.’ wijs ik af. De druk-1615 is een
herdruk van de druk-1614. Er zijn fouten verbeterd en nieuwe gemaakt.
Vragende Wijs. Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis. Bundel aangeboden aan Leopold
Peeters bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde van het Nederlands aan de
Universiteit van Amsterdam, 1990. Daarin mijn artikel: Is tekst-kritiek en tekst-overlevering
de assepoester der filologie? blz. 35-43.
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zijden zou kunnen vullen met verschillen, maar dat het beeld niet zou veranderen.
Om mijzelf niet al te zeer tegen te spreken moet ik ook hier wel nog enkele
voorbeelden geven. Ik begin met bk. VI, 225-226. ‘Aard, water, vier, en lucht sijn
d'onvermenghde deelen/ daar uijt dat ghij bestaat, die voeden u en teelen’; Dit is
de redactie van het hs. De druk-1614 - en dus de latere drukken - heeft: ‘Aerd, water,
lucht en vier, zijn d'onvermenghde delen/Daar uyt dat ghy bestaat: die voeden u en
telen’. Als wij oppervlakkig kijken, zeggen wij: natuurlijk, de druk heeft de normale,
3
hiërarchische volgorde naar de dichtheid van de elementen. De volgorde die Spiegel
toepaste, was een subtiele wijziging. Laat ik een strofe uit een choor in Hoofts
Achilles en Polyxena citeren. ‘Vier, water, lucht en d'aerde sijn tweedrachtich./Een
ijder tegens ander in sijn aert,/Nochtans natuer off s'werrelts schepper
machtich,/Heeft haer in ijder schepsel soo vergaert/Datter geen twist, maer stadich
vrientschap crachtich/Wert tusschen haer, elck in sijn ampt bewaert,/En als het een
het ander wil verwinnen,/Bederfft het geen daer in sij twist beginnen’.
Bij Spiegel zijn de middelste en de uiterste leden de contraria, er ligt eenzelfde
redenering aan ten grondslag als bij Hooft. In de volgende verzen worden de meest
etherische elementen, lucht en vuur (warmte), en de meer dichte, aarde en water
samen genomen.
Een voorbeeld uit bk. I, vs.467. Het hs.: ‘Want reen-beraadingh is een
waagh-schaal in t'verstant,’; de druk: ‘De reen-beraadingh bruykt die waaghschaal
int verstand’. In het hs. een volkomen logische opzet: de berading is als een
weegschaal, de argumenten worden op de schalen gelegd en gewogen; in de druk
een stuntelige formulering. Nu een paar voorbeelden, waarin het vers-ritme verknoeid
is. Bk. I, vs. 578, de redactie van het hs.: ‘Nu trekt u schuijt op t'lant tott op een ander
tijt’. De druk heeft: ‘Trekt uw schuyt nu opt lant, tot op een ander tijt’. Kan het erger?
Nauwelijks, maar ook het volgende voorbeeld is niet fraai. Het betreft bk. I, 412. Het
hs.: ‘indien wij hielden siel, als garen t'lijf gesontt’; De druk: ‘Indien wy ghaeren ziel
als lijf hielden ghezond’.
Ik geef nog één voorbeeld dat de kwaliteit van het hs. onderstreept. Als ge een
verlies lijdt, zo betoogt Spiegel, bedenk dan dat het is toe te schrijven aan ‘God,
Natuijrs beloop, en t'volgh-geschik der dinghen’: Dan volgt: ‘die gaft, die namt’ (I,
218). Zo het hs.. De druk: ‘Diet ghaf, die namt’; Inderdaad, dat is omgangstaal. Ook
Coornhert schrijft: ‘Die 't gaf,

3

Zie hierover mijn artikel: Harmonieënleer in de Renaissance in Weerwerk. Opstellen
aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Assen, 1972. blz. 187-200.
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die nemet weder’. (Wellevensk. V, V, 17), maar de Wellevensk. is een prozageschrift.
Ik lees: dié gaft, dié namt. De accentuering wordt bepaald door wat erop volgt: ‘wilt
ghij die na u wille dwinghen’? (I, 218b). Maar wilt u de accenten leggen op ‘gaf’ en
‘nam’, dan protesteer ik alleen binnensmonds. Ter zake, wat een uitstekend
expressief vers in het hs., ongetwijfeld schreef Spiegel het zo.
Het oordeel over het vers in de druk laat ik graag aan u zelf over. Ik wil nu tot mijn
conclusie komen. Die luidt: de verschillen die de druk-1614 - en dus alle drukken
daarvan direct of indirect afgeleid, ook de moderne 20ste-eeuwse - vertoont ten
opzichte van het hs. kunnen niet aanspraak maken op de titel varianten. Onder
varianten versta ik, i.c. van de Hert-spiegel, verschillen in redactie die op een bepaald
moment in de conceptie van het gedicht vorm hebben gekregen, waarbij soms één
van beide versies als authentiek werd aanvaard, soms beide als open varianten
bleven bestaan. Neen, de verschillen die de druk-1614 toont zijn doodgewone
veranderingen op arbitraire wijze door iemand aangebracht in een apograaf, of in
de kopij; de auteur, Spiegel, staat hier geheel buiten. Waarom is dat gebeurd, en
door wie, door één persoon, door meer personen? Greg constateert in dit verband
‘...many works are known to have circulated more or less widely in manuscript, being
no doubt copied and recopied, and it is likely that some of them ultimately reached
4
the printer in a form far removed from the autograph... In zijn extreemheid geldt dit
niet voor de Hert-spiegel, natuurlijk werd het gedicht, gekopieerd, wij hebben er het
bewijs van, maar dat er een stroom van kopieën was, dat lijkt mij aan twijfel
onderhevig, daarvoor was de Hert-spiegel te exclusief. Als wij de autograaf a
n

noemen, dan kunnen er a kopieën zijn, in de latere daarvan kunnen allerlei fouten
van de vorige overgenomen worden - dat suggereert Greg - en er kunnen nieuwe
bijkomen. Maar eens moet een fout gemaakt worden. Een onduidelijk schriftbeeld
van de legger kan een oorzaak zijn, slecht lezen een tweede, maar ook slecht
begrijpen, en daarmee samenhangend arbitrair ‘verbeteren’ kan als zodanig gelden.
Deze laatste oorzaak acht ik nu zeker in de druk-1614 van de Hert-spiegel aanwezig.
Naar mijn oordeel kunnen wij de afwijkingen van de druk niet alleen toeschrijven
aan slordigheden, ze wekken de indruk opzettelijk te zijn aangebracht. Als in V, 125
‘u kintheijts valsche beelden’ vervangen wordt door ‘u kindsheid valsche beelden’,
dan constateer ik, dat de kopiist de intensivering in het hs. niet begrepen heeft. Als
in II, 71 ‘hout-

4

W.W. Greg, The Function of Bibliography in literary Criticism illustrated in a Study of the Text
of ‘King Lear’, blz. 6.
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plaats-teil’ geworden is tot ‘houtplaats feil’, dan waag ik te betwijfelen, of de kopiist
wel notie had van het drukkersprocédé. Als in II, 69 ‘Faamklaps snelle wieken’
gewijzigd wordt in ‘faams-klap-snelle wieken’, dan meen ik dat de kopiist geen goede
voorstelling heeft gehad van de realiteit waarin de beeldspraak haar oorsprong
vond. Als het hs. in VI, 225 heeft ‘Aard, water, vier, en lucht’, de druk ‘Aerd, water,
lucht, en vier’, dan betekent dit, dat de kopiist blijkbaar niet op de hoogte was van
de verhouding tussen de elementen, zoals de alchemie die kende. Voeg hierbij de
vele plaatsen, waar het vers-ritme geweld is aangedaan, ik verwijs alleen maar naar
V, 428 en 430.
Mijn opvatting over de tekstoverlevering van de Hert-spiegel valt in tweeën uiteen:
1. Er is iemand geweest die in een apograaf, of in de kopij van de editie-1614 op
volstrekt willekeurige wijze heeft ingegrepen in de redactie, zoals die afkomstig was
van Spiegels autograaf. Wie dat ook geweest is, hij had weinig inzicht in het
doordachte en subtiele taalgebruik van de dichter, en was niet versgevoelig. 2. In
het hs. vinden wij een redactie die nauw, zo niet zeer nauw verbonden is met die
van de autograaf. Wat is die autograaf geweest? Wij weten het niet, evenmin hoe
die tot stand is gekomen. Bij een lang gedicht als de Hert-spiegel moeten er wel
voorstadia geweest zijn, alweer, wij kunnen het vermoeden, bewijzen echter niet.
De eindredactie kan dan een omwerking hiervan zijn, maar het is ook goed mogelijk
dat reeds vroeg - vooral bij een consciëntieus man als Spiegel - de definitieve
redactie van onderdelen vaststond, en de uiteindelijke autograaf niet anders was
dan het verzamelen hiervan. Het feit blijft dat wij niet anders hebben dan het hs. in
de K.B. in Den Haag. Tot dit hs. moet onze aandacht zich dus bepalen. Ik heb
gezegd dat het hs. dicht bij de autograaf zou staan. Kan ik dat bewijzen? Natuurlijk
niet, dan zou ik de autograaf en de apograaf moeten kunnen vergelijken. Maar ik
kan het misschien aannemelijk maken, en plausibiliteit is in ons vak het enige,
waartoe wij vaak kunnen komen. A.C. de Jong in zijn proefschrift H.L. Spiegels
Hertspiegel heeft het hs. beschreven. Hij citeert een brief van De Vreese, waarin
deze meedeelt dat het hs. naar zijn oordeel ‘blijkens het watermerk van het papier,
in de eerste jaren van de zeventiende eeuw geschreven (moet) zijn, misschien in
1613 of 1614’. De precisie van 1613 of 1614 lijkt ingegeven door de wetenschap
dat de Hert-spiegel in 1614 werd uitgegeven, en dit klemt temeer, daar het hs. ingebonden in een perkamenten band uit die tijd - wordt voorafgegaan door de
titelplaat in vergrote vorm van de editie-1614.
Wie is de kopiist van deze apograaf? Wisten wij het maar, dan zou alles wat nu
volgt ongeschreven kunnen blijven, immers, ik moet me op specu-
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latief terrein wagen. Maar ik zal trachten toch enige grond aan mijn veronderstellingen
te geven. Anders dan de kopiist die bezig is geweest met de apograaf, ev. apografen,
waaruit de kopij van de eerste druk is voortgekomen, is die van het hs. een uiterst
zorgvuldig persoon geweest, ook van een hogere geestelijke standing. Het zou wel
eens kunnen zijn - laat ik niet schijn-zekerheden inbouwen als ‘het lijkt wel haast
zeker’ en dgl., maar mij bepalen tot ‘het zou wel eens...’ - dat de kopiist Grieks heeft
gekend. Wat is het geval? Hij gebruikt als grafemen twee letters uit het Griekse
alfabet: de β (bêta) en de ξ (xi). Men kan zeggen, dat hij die ergens heeft opgepikt.
Inderdaad, dat kan, maar laten wij niet bij voorbaat van dit wantrouwen uitgaan.
Heeft hij werkelijk Grieks gekend, dan moet hij een geleerde, een humanist zijn
geweest.
Dat zou twee dingen verklaren: allereerst het waarom van de kopie. De
moraal-filosofische inhoud van de Hert-spiegel, de zoek-tocht naar het summum
bonum was hem de bestede arbeid waard. Daarmee zou samenhangen het feit,
dat het hs. werd ingebonden in perkament, en voorzien van een apart gedrukt
titelblad. De bezitter stelde dus het hs. op hoge prijs! In de tweede plaats de kwaliteit
van het hs. Welnu, het hs. heeft grote kwaliteiten, zowel wat het uiterlijk betreft: een
regelmatig, niet door doorhalingen onderbroken schriftbeeld, als wat het innerlijk
aangaat: een weloverwogen moralistisch systeem, enerzijds gefundeerd in de visie
op de mens als een natuurlijk schepsel, anderzijds in de regels en geboden, die de
christelijk-bijbelse ethiek voorschrijft. Ik bedoel dus daarmee, dat de tekst zoals die
in het hs. voor ons ligt, geen enkele passage vertoont die corrupt zou kunnen zijn.
De kopiist die de apograaf (het hs.) heeft vervaardigd was intellectueel in staat het
taalmateriaal van de legger te beoordelen, en tevens de door dat taalmateriaal
geconstitueerde inhoud. Hij had geen behoefte taalvormen te wijzigen, en
zinsstructuren te vereenvoudigen. Hij kon met zijn schrifttekens de legger - naar
mijn overtuiging dus de autograaf van Spiegel - nauwgezet weergeven. Iemand zal
zeggen: dat klinkt wel erg mooi, maar ik zou toch graag concrete bewijzen zien.
Welnu, die kan ik geven, en ze passen geheel in het bovenstaande betoog. A.C.
de Jong merkt in zijn dissertatie in het commentaar bij I, 83 reeds op: ‘Meermalen
heeft: Hs. H. juistere woordvormen bij vreemde woorden, bv. I, 127 Pernassus, Hs.
H. Parnassus; I, 326 Peilloot, Hs.H. Piloot; II, 9 Taal-leye, Hs.H. Taleije; III, 6
Merk-uurs Hs.H. Merkuurs; V, 394 spings, Hs. H. sphinx. Ten dele wordt dit
veroorzaakt door onjuistheden in de druk, ten dele misschien ook, doordat Hs. H.
woordspelingen die Spiegel
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in zo'n woord wilde leggen, wegwerkt’. Had De Jong zich beperkt tot zijn eerste
argument, dat van de druk, dan zouden wij gezegd hebben, dat is mogelijk, maar
zijn tweede argument, dat van het wegwerken van Spiegels woordspelingen, is wel
de wereld op zijn kop zetten. Spiegel hield van woordspelingen, ik heb er
verschillende keren op kunnen wijzen, maar niet van de soort die De Jong hem
toedicht. Oorhuijs en Voeijbus (IV, 81) voor Apollo zijn uitzonderingen, en hij geeft
hier in het Nederlands weer Horus en Phoibus. Maar noch de kopiist-humanist, noch
de auteur-humanist hielden van de verminking van namen. Die gaven zij weer, zoals
de kennis van de klassieken hun die had geleerd. Degene die verantwoordelijk is
voor de redactie van de drukken, had geen respect voor de tekst die voor hem lag,
de kopiist van het hs. had die juist wel. Het woordpaar peilloot/piloot uit het
bovenstaande rijtje toont het procédé van de kopiist wiens arbeid tot de drukken
leidde. Spiegel schreef piloot, het hs. heeft dat ook. Waarschijnlijk heeft hij dat ook
voor ogen gehad, maar hij koos voor peilloot, een volksetymologische vorming naast
6
peillood. Blijkbaar achtte hij dat ‘gewoner’, en het woord werd in de zeventiende
eeuw gebruikt. Duidelijk toont het hs. zijn kwaliteit in de schrijfwijze van woorden
die vooral uit de oudheid stammen. De Jong maakte zijn commentaar naar aanleiding
van bk.I, 83. De druk spreekt, in dat vers over ‘d'Asschgrase poeet’; hiermee wordt
Hesiodus aangeduid, die in het Boeotische Askra geboren was, het hs. heeft dan
7
ook ‘d'Askraase pöeet’, het bijv. nw. Askraase van Askra is volkomen aanvaardbaar,
de zin van de vorm Asschgrase ontgaat mij, het kan natuurlijk een op enigerlei wijze
verminkte vorm zijn. In ieder geval het hs. stelt ons niet voor problemen, wij hoeven
niet te zoeken naar een of andere duistere woordspeling. Een tweede kenmerkende
trek van het hs. is de goede interpunctie. Ik geef één voorbeeld: ‘Godt weet, en jont
ons t'best; laat hem t'bestieren vrij./Lieft ellik ding na waard: God, deuchd, en t'eewich
leven/ met staaghe liefd: maar tijdlijk t'geen u sal begeven,/soo voeldij geen verlies:
Want hier niets niet gebeurt/dat ons met recht bedroeft, verdriet baart, of versteurt’.
(I, 220-224). Dit lijkt mij voldoende, de interpunctie is met grote zorg aangebracht.
De vraag mag gesteld worden: is deze interpunctie van de kopiist, of van Spiegel?
Ik ben ervan overtuigd dat zij van Spiegel afkomstig is, en ik heb daarvoor een
argument.
De druk-1614 heeft allerlei tekortkomingen, maar uiteindelijk is hij een
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Men zie hiervoor: De Jong, H.L. Spiegels Hertspiegel, blz. 98.
Zie W.N.T. XII, I, kol. 956. De bewerker spreekt van een onjuiste woordverklaring.
In bk IV, 200 en 211 vinden wij respectievelijk de varianten: ‘des Askreers leer’ en ‘de
Askreeschen schapen-vooght’.
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nazaat van Spiegels autograaf. Welnu, de interpunctie van deze editie verschilt
weinig van die van het hs., is iets minder nauwkeurig, en gezien de andere ingrepen,
moet die wel overgenomen zijn, daaraan is nauwelijks gemorreld. Een derde kenmerk
van het hs. is de zorgvuldigheid waarmee het als geheel is vervaardigd. Er komen
geen doorhalingen in voor, wel overschrijvingen.
Meestal was dit te wijten aan het feit, dat de kopiist anticipeerde op een komend
woord, zijn fout inzag, en het goede woord, altijd de beginletters, er overheen schreef.
Ook uit de totaliteit blijkt de accuratesse waarmee gewerkt is. Zitten er fouten in het
hs? Ik zou bijna zeggen: hoe kan het anders, een gedicht van nagenoeg
zesendertighonderd verzen. De ergste fout is het weglaten van een hele versregel,
8
II, 297, het rijm verraadt het gemis. De Jong heeft in zijn proefschrift reeds de fout
aangewezen, die heel gemakkelijk uit de druk-1614 hersteld kan worden, het is
geen probleemvers. De verdere foutjes worden in mijn editie vermeld en rechtgezet.
Het hs. is met een regelmatige humanistische letter geschreven, er is nog een restje
van het gothische schrift gebleven in de e, voornamelijk in en, el en dgl. combinaties,
maar daarnaast komt ook de humanistische e voor. Wij zullen tevergeefs zoeken
naar eenheid van spelling in het hs., de kopiist hanteert zijn eigen spelling, naar het
mij lijkt verschillend van die van Spiegel. Zo vinden wij ‘Godt’ naast ‘God’, ‘tott’ naast
9
‘tot’, ‘deucht’ naast ‘deuchd’ Volgens de Twe-spraack schreef Spiegel ‘dueghd’,
maar is hij bij deze spelling gebleven? Het is heel goed mogelijk, dat hij in de latere
jaren van zijn leven de ‘ue’ vervangen heeft door ‘eu’, en dat de kopiist van het hs.
deze schrijfwijze voor ogen heeft gehad. Ook Hooft verandert zijn spelling enkele
malen.
De versregels beginnen niet altijd met een hoofdletter, dat is vooral het geval bij
enjambementen, die veelvuldig voorkomen. Eigennamen krijgen een kapitaal: Godt,
Heijl-landt, Natuijr, Parnassus, en dgl. Maar andere woorden delen soms die eer.
In VI, 38 vinden wij ‘Nevens’; een vergissing was de oorzaak: het vers luidde: ‘En
in de boven-ruimt drie salen nevens een,’; de kopiist schreef ‘drie salen bo..’,
(waarschijnlijk perseverantie van ‘boven-ruimt’) zag zijn fout, verbeterde door
overschrijving - zijn gewoonte - en werkte de lange stok van de ‘b’ weg door de
hoofdletter ‘N’. Op die zelfde bladzijde ontmoeten wij: Eetzaal, Gevels, Iaar, voor
mij onduidelijk die hoofdletters. In ‘dats Goetheijt, wijsheijt, macht’
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Zie De Jong, Spiegels Hertspiegel, blz. 8.
Spiegel verdedigt dit met ‘na het oude gebruyck’, hoewel ‘Andere ja meest elck nu ter tyd/
hier in den Fransóisen volghende/’ schrijven ‘deught, vreught etc.’ H.L. Spiegel, Twe-spraack.
Uitgegeven door Dr. W.J.H. Caron. Groningen, 1962. blz. 27.
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(VI, 177) - alle drie attributen van God - zou men de hoofdletter van Goetheijt kunnen
verdedigen met de opmerking dat het gaat om het eerste woord, maar dat gaat niet
op in VI, 166: ‘en soeken siektes, Armoeds, slavernijs verliesen?’ Het heeft er veel
van dat er niet een bepaald systeem zit in het gebruik van hoofdletters. Als in I, 65
de min-god als ‘Aterlingschen dwergh’ wordt afgeschilderd, kan men zeggen:
aterlingse is hier als kwalificatie belangrijk, en springt er door de kapitaal uit. Maar
wat te denken van de volgende passus: ‘O al vervullend een, die alles schepper
sijt,/selfstandich wesen, sonder stof, of Form, of tijt,/ ...’ (III, 35-36)
Wat een mogelijkheden om hoofdletters te gebruiken, alleen ...Form. Misschien
is er sprake van een ‘emotioneel gebruik’ van kapitalen. Ik bedoel er dit mee: de
kopiist krijgt een woord in zicht, dat hem treft, en dat dan automatisch een hoofdletter
krijgt. Een voorbeeld: ‘Dit geeft de Tooren kracht ook eijgen heijl te deeren’. (II, 413).
‘Elk is haast rijk. Anmerkt Diogenes, sint Ian/die waren rijker beij, als ellix tij is Tiran’.
(II, 211-212).
Translitteratie. De hoofdletters: In de meeste gevallen leveren ze geen problemen,
ze zijn duidelijk te onderscheiden van de kleine letters. Alleen bij de ‘m’ en de ‘ξ’ is
twijfel mogelijk. Er is een fraaie hoofdletter ‘M’, maar er bestaat ook een vergrote
‘m’, enige willekeur is hierbij niet te vermijden. Bij de ‘ξ’ is geen onderscheid mogelijk,
ik geef alle minuscuul weer.
De ‘u’ en de ‘v’. Ze zijn grotendeels gescheiden naar onze normen. Soms komt
een ‘u’ voor waar wij een ‘v’ zouden schrijven, zo kan men ‘leuen’ naast ‘leven’
vinden. Ik heb ze laten staan als curiosa, ze tonen duidelijk hoever de kopiist was
opgeschoven naar onze normen. De hoofdletters heb ik naar onze schrijfwijze
genormeerd. Ik meen een verschil tussen ‘V’ en ‘U’ te kunnen constateren, al is er
wel eens een twijfelgeval.
De ‘i’ en de ‘j’. De kleine letters zijn naar onze normen verdeeld. Bij de hoofdletters
is dat niet het geval: er is maar één grafeem voor beide klanken. Ik heb gekozen
voor de ‘I’.
De ‘y’ of ‘ij’. Er is een grafeem ‘y’, er is een grafeem ‘y̆’ met een tittel (een boogje),
er is een grafeem ‘ij’. Ik heb steeds een ‘ij’ gekozen, er is een neiging in die richting.
Daarmee wordt de uitspraak niet aangeduid: in ‘ijmand’ (IV, 395), en ‘ijglijx’ (VI, 48)
zal de ‘ij’ zeker niet uitgesproken zijn, zoals thans gebruikelijk is. I, 477 geeft nog
een voorbeeld van een neiging naar de ‘ij’: in waarschijnlijkheijt.’ driemaal een ij.
Met de beide Griekse grafemen ß en ξ staat het heel anders. Ze behoren niet tot
het systeem van grafemen van de Nederlandse taal. Die er wel
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toe gerekend kunnen worden, hebben ‘toekomst’, er is continuïteit, alle blijven. Dat
is niet het geval met de Griekse grafemen, die zijn ‘Fremdkörper’ in het systeem.
Wanneer wij uit het Grieks zouden translittereren, zouden wij de ß door een ‘b’, de
ξ door een ‘x’ weergeven in alle gevallen waarin ze voorkwamen. Dat gaat hier niet
op: er is een grafeem ‘ß’, er is een grafeem ‘ξ’. Wij moeten ze dus los zien van hun
functie in het Griekse alfabet, ze krijgen daardoor meer mogelijkheden: ze kunnen
gebruikt worden voor welk Nederlands grafeem ook, of voor een combinatie van
grafemen. Voor het bepalen daarvan kunnen en mogen wij een beroep doen op
onze kennis van het Nederlandse taalsysteem, wij hebben geen andere norm,
waaraan wij kunnen refereren, dit is volkomen legitiem. Nu de uitkomsten. ß = ss.
Wij kunnen dat met zekerheid vaststellen. In bk.II 177-178 vinden wij het
rijmwoordenpaar ‘verwißen-missen’, dat ons uitsluitsel geeft: ß = ss. Als wij dus in
IV, 425-426 ontmoeten glißen en vergißen, dan translittereren wij glissen en
vergissen. Onze kennis van het Nederlandse taalsysteem, en de context bevestigen
deze keuze. De dubbele ‘ss’ kan ook ontstaan uit twee woorden die tot een eenheid
zijn geworden, zo in V, 151, waar ‘is sij’ wordt ‘isse’, in het hs. iße. De ‘ss’ kan
eveneens in vreemde woorden voorkomen, de ervaring leert ons de juiste schrijfwijze:
Parnassus, in het hs. Parnaßus. Als er een grafeem zo los in het systeem zit, bestaat
de mogelijkheid dat het nog een andere verwante klank weergeeft. Dat is hier het
geval. ß=s. In I, 201 komt voor boßchen, dus getranslittereerd ‘bosschen’. Hieruit
ontstaat blijkbaar in IV, 87 en 94 boßch, getranslittereerd ‘bosch’, en daaruit. ß=s.
Maar het is ook mogelijk dat uit ß-ss, ß=s spontaan voortkwam. Zo komen wij
vormen tegen als dichtenß' (dichtens') I, 66 naar voorbeeld van sijns' (I, 367), en
blijvens' (IV, 470). De translitteratie van het grafeem ß heeft dus nu eens ‘ss’, dan
weer ‘s’ opgeleverd. Dit is nu allemaal erg fraai, maar hangt wel heel sterk samen
met de hypothese van de kopiisthumanist. Wij kunnen deze veronderstelling
vermijden, en op een andere grondslag tot dezelfde resultaten komen. Wat toch is
het geval? In het systeem van grafemen van het Nederlands komt een gelijksoortig
grafeem voor als de bêta, ontstaan uit de lange ‘s’ met er tegen aan een ‘z’, in deze
trant ß, Wij geven die weer met ‘sz’, ook in de zeventiende eeuw gebeurde dat. Zo
kennen wij: Garbrant Adriaensz, maar ook Gerbrant adriaenß, of garbrant
Adriaanssoon. Gewoon zijn namen als: Ian Iacoß, Dirck hendricß, claes egbertß,
dus Ian Iacobsz, Dirck hendricsz, en claes egbertsz. Maar eveneens kwam voor:
Ariaen Cornelisß = Ariaen Cornelis-zoon, en Claes pietersß = Claes pieterszoon.
Daarnaast trad het grafeem op
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in ondergeß = ondergesz = ondergeseijde, en voorß = voorsz. = voorseijde. Dit
mag voldoende zijn om aan te tonen dat het grafeem ß verschillende woorddelen
kon vervangen. De stap is niet zo groot om het te gebruiken voor ‘ss’ en ‘s’, temeer
daar die niet zo ver afwijken van ‘sz’. Daarbij: Dr. Verkruysse geeft op blz. 125 van
het Memoriaal Philips ariaenßen weer met Philips ariaenssen, dus met ‘ss’. Rest
ons nog de ξ, die wij in het systeem van grafemen van het Nederlands kunnen
determineren als een vlot geschreven ‘z’. Overal waar dit grafeem voorkomt dacht
ik het weer te geven door een ‘z’. Dan echter doet zich een complicatie voor. In bk.
III, 9 ontmoet ik het volgende woord: ξeeuξcher = Zeeuzcher. Bedoelde de kopiist
dat werkelijk, had hij dat in zijn legger voor ogen, had Spiegel dat geschreven?
Bovendien, naar mijn mening belast ik daarmee het woordbeeld te zwaar, en ik
translittereer Zeeuscher. Dat riekt naar ketterij, maar bij de ß hebben wij al gezien,
dat dit grafeem stond voor ‘ss’ en ‘s’. Maar dat feit slaat niet op zichzelf. Wij lezen
in bk. I, 234 en 289 ‘vreese’, in I, 327 ‘vreeξe’, in de tekst ‘vreeze’. Zo staan naast
elkaar ‘deser’ (I, 136) en ‘deξen’ (I, 336) = dezen in de tekst. Evenzo ‘sielgesichte’
(I, 162) en ‘ξielen’ (I, 2739 = zielen in de tekst. In bk. III, 11 ‘ξuijmdij’, in III, 314
‘verξuijmen’, beide in de tekst ‘zuijmdij’ en ‘verzuijmen’, maar in III, 303 ‘versuijmt’,
en dat ook in III, 165 en 170. In III, 183 ‘geensins’ in 224 ‘geenξins’. Dit verschijnsel
zou ik nog met tal van voorbeelden kunnen vervolgen steeds een afwisseling van
‘s’ en ‘z’. Voor de kopiist zijn ze verwisselbaar, hij is dus niet constant in de
onderscheiding van ‘s’ en ‘z’. Bij de translitteratie moet ik een norm hebben. Die
kan ik alleen vinden in het moderne Nederlands. Als ik dus bk. VII, 51 lees
ξuijker-ξoette translittereer ik ‘suijkerzoette’, in VII, 62 wordt ξuijer-ξee ‘Zuijer-zee’.
Zo wordt in bk. IV, 268 weerξchijn ‘weerschijn’, en wijξheijt in IV, 326, 245, 408 en
overal elders wordt ‘wijsheijt’. In bk. VII, 339 moet 'ξ werells worden tot ‘'s werelts’.
Overigens, door zo te translittereren komt het resultaat overeen met de praktijk van
Spiegel in zijn Twe-spraack. Het is duidelijk dat de kopiist zijn eigen spelling volgt.
Of heeft hij toch niet een autograaf, of apograaf van Spiegel voor ogen gehad? Hoe
dat ook zij, de spelling die Spiegel voorstond vinden wij in het hs. niet.
De interpunctie is integraal overgenomen, over het algemeen komt die met de
onze overeen. Niet altijd komt na een volzin een punt, soms staat
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Een en ander heb ik ontleend aan het Memoriaal van Bredero. Documentaire van een
dichterleven. Samengesteld door Garmt Stuiveling. Culemborg, 1975. De translitteraties hierin
zijn van Dr. P.J. Verkruysse, een alleszins deskundige op dit gebied. De aangehaalde namen
ontleen ik aan de blz. 75, 125, 137 en 139.
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er geen leesteken, de volgende zin begint dan niet steeds met een hoofdletter. Het
vraagteken heeft niet altijd onze waarde, wij zouden in die gevallen een punt of een
uitroepteken plaatsen. Bij het lezen van de tekst moet men er dus op bedacht zijn
dat er van onze normen wordt afgeweken, hinderlijk is dat niet.
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Inleiding II
*

Sed omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt.
Spinoza, Ethica, Prop. XLII Schol.

I Op zoek naar het hoogste goed, het summum bonum
In de oudheid leefde op Sicilië Archimedes, mathematicus, fysicus met grote
belangstelling voor mechanica. Hij zou gezegd hebben: geef mij buiten de aarde
een plaats om te staan, en ik zal haar uit haar voegen lichten. Men kon toen niet
aan zijn wens voldoen. Evenzo zegt de interpretator: geef mij een handvat, en ik
zal de Hert-spiegel verklaren. Welnu, hier is dat handvat. Het ging Spiegel in zijn
gedicht om het summum bonum, het hoogste goed. Het hoogste goed in positieve
zin is een bepaalde maatvolle, evenwichtige harmonie in lichaam en ziel, die te
verwerven is, maar niet altijd verworven wordt. De weg erheen, of de methode om
die toestand in het leven te roepen, wordt op zeer verschillende wijzen gedefinieerd.
Spiegel refereert hieraan in het vijfde boek van zijn Hert-spiegel (vs. 366-372). In
dit boek is Spiegels betoog gericht op de grote betekenis van de ‘neijging’ of
‘genegentheijt’, dit laatste woord gebruikt ook Coornhert in zijn Wellevenskunste (I,
I, 8), een drift, een drang in de ziel en eveneens in het lichaam, die om bevrediging
vraagt. Zij is blind, hetgeen wil zeggen dat zij geleid moet worden. Deze genegenheid
heeft de mens gemeen met de dieren, wier ziel geprogrammeerd is, de genegenheid
is de hoogste functie van de dierlijke ziel. De neiging en haar meester, de rede
dienen om de mens het pad naar het hoogste goed, het ‘heijl’ - daarvan spreekt
Spiegel - op te sturen, of om hem door schijn en misverstand verleid moreel te
gronde te richten.
Essentieel hierbij is ‘der dinghen aart’ en ‘t'dingh waardeeren’ (V, 361 en 363).
Oppervlakkig beschouwd lijkt dit aan Plato ontleend. In de Politeia bk. VI spreekt
Plato over de eigenschappen die de ware wijsgeer moet bezitten en die hem geschikt
maken een staat te leiden en wetten te maken, en te handhaven. Hij beschrijft dat
zó: ‘Bestaat er nu, volgens u, wel enig verschil tussen een blinde en tussen iemand
die werkelijk be-
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Al het voortreffelijke is even moeilijk als zeldzaam.
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roofd is van de kennis van wat in elk ding de werkelijkheid is, die geen enkel duidelijk
oerbeeld in zijn ziel bezit, en die niet bij machte is om, als met een schildersoog,
naar de opperste waarheid te kijken, om steeds-opnieuw dáárnaar terug te gaan,
en dit zo scherp mogelijk te bekijken, ...’ (Politeia, 484c). Voor Plato ligt de aard der
dingen dus in het ontologische vlak, ‘in dat eeuwige Zijn, dat niet onderworpen is
1
aan de wisselvalligheid van ontstaan en vergaan’. (Politeia, 485b). Voor Spiegel
ligt dat anders, zijn invulling is moralistisch. Een ding is niet een materieel object,
maar een element uit alles wat uit zijn omgeving op de mens afkomt, en waar
tegenover hij zijn houding moet bepalen. Dit blijkt uit wat aan vs. 361-363 vooraf
gaat.
Enkele ‘dinghen’, hier menselijke handelingen worden als voorbeeld gesteld.
Socrates wordt door iemand gestompt. Zijn metgezellen/leerlingen bliezen de zaak
op en rieden hem zich voor het gerecht te beklagen. Socrates deed de zaak af met
de woorden: stel je voor dat het een ezel was, zou ik dan met hem in debat gaan?
Een juiste houding. Spiegels standpunt: wat een ander je aandoet, treft hemzelf niet
jou. Diogenes zag een jongen uit zijn hand drinken; hij wierp zijn nap weg, blij dat
hij met minder toe kon. Een juiste houding. Spiegels standpunt: het nodige maakt
rijk. Diogenes en zijn geringe wensen staat tegenover Alexander de Grote, heerser
van de gehele wereld, die diep bedroefd mokte, toen hij hoorde dat er een groot
aantal werelden was, terwijl hij er slechts één veroverd had. Een onjuiste houding.
Spiegels standpunt: een mens - wie dan ook - moet maat houden in zijn verlangens.
Zijn conclusie: er is veel gelegen aan een goed inzicht in de waarde der dingen.
Maar de meningen over die waarde lopen sterk uiteen, niet alleen onder het grote
publiek, maar evenzeer onder de geleerden. In de volgende passus V, 366-371
geeft Spiegel met enkele woorden de tendenties van de antieke filosofieën weer
wat betreft hun ethica's. Spiegel geeft geen commentaar. Uit de Hert-spiegel kan
men opmaken dat hij zich door bepaalde ideeën aangesproken voelt, en die gebruikt
als een bevestiging van eigen inzichten, en verdere ontwikkeling daarvan.
Hier volgen de verschillende standpunten. De één ziet de lust als het summum
bonum, het hoogste goed (V, 366a). Dit is de inhoud à raccourci van de leer van
2
Epicurus (341-270). Epicurus ontweek het turbulente
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Ik citeer naar de vertaling van Drs. Xaveer de Win, Plato Verzameld Werk III, blz. 484-485.
Voor het epicurisme kan men terecht in iedere geschiedenis van de filosofie. Ik heb vooral
geput uit Léon Robin, La Pensée Grecque et les Origines de l'Esprit scientifique. Paris, 1963.
blz. 406. Voor beknopte omschrijvingen is bruikbaar Dr. Curt Friedlein, Lernbuch und
Repetitorium der geschichte der Philosophie. de eerste druk is van 1913, vele drukken volgden.
Ik gebruikte die van Hannover, 1952.
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leven van zijn tijd en vermeed iedere sociale verplichting, een leven in
teruggetrokkenheid was zijn ideaal, λάϑε βιώσας = leef verborgen. Hij streefde naar
een gemoedstoestand, waarin lust als hoogste goed gold, niet de momentane
zinnenlust, maar een geestelijke lust die een duurzame toestand van rustig geluk
verzekert, de ataraxia, die ook door de stoïcijnen werd nagestreefd. Als onlust zag
hij de vrees voor de natuurmachten, de goden, de dood, en de gevolgen van zinledige
zinnelijke lusten. Vooral deze laatste spelen een grote rol in de beschouwingen van
Spiegel. Een ander ziet de deugd als hoogste goed (V, 366b). Hiermee wordt de
stoa getypeerd. De grondvester was Zeno (336-264). Hij onderwees in Athene in
de stoa poikile, een bont geschilderde zuilengaanderij.
In Rome verwierf zijn leer met haar strenge eisen van plichtsvervulling en
toewijding grote aanhang in bestuurlijke kringen. Blijkbaar strookte zij met het
onwrikbaar harde zakelijke karakter van de Romeinse elite. In de laatste decennia
van de zestiende eeuw was er grote belangstelling voor de stoïsche leer. Een Lipsius,
hoogleraar in Leiden, tracht haar te verzoenen met het christendom, vele ethische
regels liepen parallel. Zijn De Constantia, Over de standvastigheid, getuigt daarvan.
Wat is het doel van een zedelijk leven? De deugd die in essentie bestaat in een
zekerheid, dat de rede de natuur van de mens uitmaakt, als een emanatie van een
kosmische rede, en zijn handelen bepaalt. Vandaar het maxime: naturam sequere,
het volgen van de natuur. Een deugdzaam leven is een leven in overeenstemming
met de rede, die de hartstochten, driften en begeerten in bedwang moet houden.
Seneca's Brieven aan Lucilius, Epictetus' Handboek, Marcus Aurelius' Aan mijzelf
3
waren geliefde lectuur onder de intelligentsia. Weer een ander verdeelt het goede
in drieën (V, 367-368). Aristoteles (384-322) haalt in zijn Nicomachische Ethica
(1098b) een bestaande driedeling aan: het goede kan van de ziel zijn, van het
lichaam, en van buiten, waarbij dat van de ziel als het hoogste goed geldt. Waarop
is het menselijk leven ethisch gericht? Op de εὐδαιμονία, de gelukzaligheid, het
geluk, hetgeen tegelijk goed leven en goed handelen inhoudt.
De deugd houdt het midden tussen twee extremen, tussen het kwade en een
excessieve uitoefening ervan. De deugd wordt niet door weten be-
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Over de stoa is veel geschreven. Spiegel heeft zijn kennis opgedaan uit de genoemde werken
van Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus, en uit Cicero's De finibus bonorum et malorum. Dit
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philosophie morale des stoiques in zijn Oeuvres, die in de eerste helft van de 17e eeuw
herhaaldelijk herdrukt werden. In de Dictionary of the History of Ideas. vindt men verspreid
over de stoa, o.a. in dl.IV Rationality among the Greeks and Romans (blz. 46-51) en Ethics
of Stoicism (319-322) In het Nederlands bestaat een werk van Dr. K.H.E. de Jong, De Stoa,
een Wereld-Philosophie. Amsterdam z.j.
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reikt, zoals Socrates meende, maar ontspringt uit de wil. Zonder de irrationele
krachten van de ziel zou de mens niet tot handelen komen. De rede reguleert de
affecten, en leidt de driften en begeerten naar het juiste midden. De dingen buiten
de mens voor te stellen als die van de Fortuin was niet ongewoon, het betreft rijkdom,
hoge staat, eer en dgl. Zij konden hoogstens bijdragen de gelukzaligheid te
4
verkrijgen.
Er zijn er ook die beweren dat er niets zeker is als het erop aankomt (V, 369). De
vroegste filosofie der Grieken was natuurfilosofie: Heraclitus (536-470), Xenophanes
(570-477), Parmenides (540-480), Anaxagoras (500-428), en Democritus (460-360).
Na de vragen over de natuur kwamen die over de mens op de voorgrond. Zij die
zich hiermee bezighielden waren de sofisten (V, 369): Protagoras (480-410), Gorgias
(483-375), en Prodicus (ongeveer 400). Zij waren overtuigd van de opvoedbaarheid
van de menselijke geest en meenden dat er geen algemeen geldend weten bestaat,
maar dat dit in laatste instantie afhangt van het kennend subject, de mens. Er is
geen absolute objectieve waarheid. Protagoras vatte hun standpunt samen in het
5
dictum: de mens is de maat aller dingen. Een stroming zegt, dat wij moeilijk iets
zeker kunnen weten. Naast de stoa en het epicureïsme bestond er een derde school,
die van de sceptici, of pyrrhonisten (V 370). Pyrrho van Elis (365-275) richtte zijn
onderzoekingen op de epistemologie, de kennisleer. Hij kwam tot de conclusie, dat
6
er geen zekere kennis bestaat, noch door ervaring, noch door denken.
Tot slot: er is iemand die zegt: ik weet dat ik niets weet (V, 371), Socrates
7
(469-399). Hoewel van hem geen geschreven woord bestaat - hij leerde door
gesprekken - is hij toch één van de grootste Europese filosofen, zo niet de grootste.
Onze kennis van zijn persoon en filosofie berust op Plato's Dialogen en Xenophons
Memorabilia. Socrates is de belangrijkste der sofisten, maar tevens hun tegenstander.
Hij was sofist in zoverre hij de mens in het centrum van zijn onderzoekingen plaatste,
maar tegenover hun subjectivisme stelde hij zijn opvatting, dat er een absolute,
objectieve zedelijkheid is, en dat er absolute, objectieve normen voor het handelen
zijn, die algemene geldigheid bezitten. Die zedelijke normen kunnen gevonden
worden door zelfkennis. De Apollo-tempel in Delphi voerde het devies γνω̑ϑι σεαυτόν,
ken uzelf. En daar de godheid op een vraag, of Socrates de wijste man was,
bevestigend had geantwoord, voelde hij zich in
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Aristoteles wordt uitvoerig besproken in La Pensée Grecque, blz. 288-371. Verder is er een
enorme literatuur over hem.
Zie in Robin, La Pensée Grecque het hoofdstuk La Sophistique du Ve siècle, blz. 151-177.
Zie Robin: La Scepticisme blz. 377-386.
In La Pensée Grecque een helder stuk over de betekenis van Socrates
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dienst, van Apollo en was het ken uzelf een leidraad voor zijn handelen. Hij oordeelde
dat het ‘goede’ kennen en het ‘goede’ doen identiek waren. Weten en deugd zijn
één. Vandaar dat hij de mensen tot weten wilde brengen. Zijn methode daarbij was
die der dialectiek, het voeren van gesprekken. Hij stelde zich onwetend op en trachtte
zijn gesprekspartner zover te krijgen dat hij inzag dat zijn kennis vals was, dat hij
niets wist.
Daarop werden in een strak gevoerde dialoog de kenmerken van de deugd
opgespoord. Zo wilde Socrates de mensen opvoeden tot zedelijk handelen. Spiegel
interpreteert op eigen wijze de stelling: ik weet dat ik niets weet. Vergeleken bij Gods
wijsheid is die van de mens van geringe waarde. Ook Coornhert oordeelt zó.
Niemand wordt met kennis geleerdheid of wijsheid geboren. De een bereikt hierin
meer dan de ander. ‘Doch is deze roem oock noch niet dan een kindische ende
spotwaardighe zotheyd. Want houdt de mensch zyn wysheyd ende konst teghen
de Godheyd, wat zalt meer schynen, ja wezen, dan onwetende dwaasheyd? Daar
hadde Socrates zyn wysheyd overweghen, die niet jeghenstaande hy voor de wyste
mensche was gheacht, des niet te min zeyde: dat weet ick, dat ick niet en wete’
(Wellevensk. VI, IX, 11).
Socrates' dictum geeft Spiegel aanleiding tot een commentaar, een zeer gewichtig
commentaar. Het is gericht tegen het christelijk dogma van de erfzonde. Al heeft
de mens het niet nodig Gods wijsheid te doorvorsen, toch lijkt het rechtvaardig dat
hij bevrediging vindt voor zijn begeerte naar kennis. Immers, alle schepselen
verwerven voor bevrediging van hun genegenheden de middelen. En zou de mens
dan een uitzondering vormen, en onvergenoegd tobben? Is de natuur daaraan
schuldig? Neen, daar ligt niet de oorzaak. De grond van het geschil, het twistpunt
(tussen de mensen) is niet toe te schrijven aan een tekort van wat zij nodig hebben,
maar in duivelse veelweterij. Twee voorbeelden: als een kind tekort heeft aan voedsel
en beweging, groeit het niet voorspoedig, als planten geen vruchtbare grond krijgen
of het zonlicht, ontberen, zijn ze niet weelderig. Wanneer, zoals in deze beide
gevallen, iets wat dan ook, een tekort vertoont, dan is daarom niet de hele aard
verdorven, gelijk de erfzonde wil. Hebt ge dus neiging tot het aangename gevoel
dat bevrediging van de begeerte tot weten, tot heil schenkt, dan wordt dat niet
verhinderd door de erfzonde, die decreteert, dat gij tot generlei goed in staat bent,
maar dan vindt ge die bevrediging die past bij uw aard als mens. Nu is het wel zo,
dat de meesten door de erfzonde in de opvatting van Spiegel, d.i. het kwaad dat
iemand verworven reeds in de jeugd, meedraagt, en anderen die dwalen, omdat ze
het dogma der erfzonde als realiteit aanvaarden, hun leven leiden. Maar daaruit,
mag men niet concluderen, dat iemand
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niet tot bezinning kan komen, tot de onschuld van een kind, tot de overwinning op
de sfinx, symbool van het boze. Ik weet wel, zegt Spiegel, dat ik iets bijna onmogelijks
onderneem, gelijk Hercules in zijn strijd tegen de Hydra. Ik weet wel dat grote
aantallen door gewenning in de ban van het kwade zijn. Ik weet wel dat iedereen
zich een christen noemt, maar niet weet wat dat betekent. Pessimisme is
gerechtvaardigd.
Wie heeft Christus in zijn eigen tijd wakker gemaakt? Hij deed veel wonderen,
maar heeft Hij de dwazen wijs gemaakt, en de verdorvenen rein van hart? Heeft Hij
de schijngeleerden ooit tot bezinning gebracht? Zou zelfkennis niet nodig zijn om
Hem te begrijpen? En die misten de schijngeleerden, betoverd als zij waren door
hun eigen zelfgenoegzame woorden. Daarom zijn in onze tijd zij zelf te bespotten
die zo dwaas zijn te pogen de dwazen wijs te maken. De les: wie de dingen beter
ziet, leve beter, volge God, simpel en eenvoudig, hij bekommere zich niet om de
fouten van zijn naaste, maar leve rechtuit.
en laat de werrelt werren, schrijven, kijven, rasen,
het is zoo t'was meest krijten meest de meeste dwazen.
Dat is de formidabele afsluiting van deze passus (V, 372-410). Het summum bonum
is een individuele zaak - natuurlijk - ook een sterk individualistische aangelegenheid.
Komt de verhouding tot anderen hierbij nauwelijks aan de orde? Is Spiegel dus een
pure, zelfzuchtige egoïst? Neen allerminst. De mens heeft de weetzucht - de
belangrijkste der neigingen die alleen hij bezit - gekregen. Wordt die niet bevredigd,
dan geeft dat onrust. Daarom heeft Gods goedheid hem het schepselboek
geschonken, dat zijn weetzucht kan bevredigen. Het schepselboek, of het boek der
natuur, is de Umwelt, het complex fenomenen tussen welke de mens leeft en waartoe
hij zelf behoort. Door bestudering van dit schepselboek, zo meent Spiegel, kan hij
inzicht, in zichzelf krijgen, wat zijn summum bonum is, ook wat zijn plichten zijn
tegenover God, tegenover zichzelf, en tegenover zijn naaste. ‘Zichzelf’ gaat voor
zijn ‘naaste’, niet uit egoïsme, maar omdat Spiegel ervan overtuigd is, dat een mens
geen goed kan doen zonder zelf goed te zijn. Op zichzelf is dat niet een belangrijke
constatering. Maar zij had toekomst, al wist Spiegel niet daarvan, de toekomst is
niet voorspelbaar, de loop der gebeurtenissen is niet gepredetermineerd. In de
eeuwen na Spiegel zou getwist, worden over de vraag, of men voor de verbetering
van de levensomstandigheden van de burgers voorrang moet verlenen aan
hervorming van de maatschappij, of moet uitgaan van de initiatieven van de enkeling,
omgezet in politieke categorieën, of men haar verwacht, van autoritaire regimes verlicht despotis-
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me, fascisme, communisme - of van een democratisch bestel, waar wordt ingegrepen
als iets scheef dreigt te gaan, wat Popper noemt ‘piecemeal social engineering’ (vgl.
zijn The Poverty of Historicism, daarin het hoofdstuk: Piecemeal versus Utopian
Engineering).
Socrates heeft optimale zelfkennis. Spiegels commentaar hierbij is belangwekkend,
men kan ook zeggen: de context waarin Socrates' zelfkennis functioneert is dat.
Wat is zelfkennis? Het is kennis van de krachten van de ziel in hun onderlinge
verhouding, de krachten die het heil van lichaam en ziel geven, en de wijze waarop
zij die trachten te bereiken (V, 55-56). De ziel is als een ‘letter-moer’, een matrijs:
hoe zuiverder de matrijs, hoe scherper de letter, hoe zuiverder de ziel, hoe
volkomener de handelingen van de mens. De ziel is een ‘kleijn werelt-boek’, een
mikrokosmos, die in miniatuur de makrokosmos, het heelal weerspiegelt. Die zichzelf
onderzoekt, de mikrokosmos doorvorst, krijgt de nuttigste les voor zijn houding
tegenover de Umwelt. (V, 51). Spiegel gebruikt de zelfkennis als hefboom om het
verschil in opvattingen tussen Socrates en Aristoteles nadruk te geven, waarbij hij
beslist de kant van Socrates kiest. Een opvallende karaktertrek van Socrates is zijn
individualisme.
Hij is steeds bezig met zichzelf, hij is steeds bezig in zijn ziel te wroeten om
zelfkennis te verwerven, om uit te maken, welke krachten preponderant zijn en welke
moeten gehoorzamen. Zijn visie: de lusten moeten gekneveld worden, de rede moet
oppermachtig heersen. Daarin ligt de deugd. Tot welk een zelfbeheersing Socrates
komt demonstreert Spiegel aan het verhaal van Alcibiades in het Symposium:
Socrates zou op een veldtocht een vol etmaal onbeweeglijk, zonder iets te verroeren,
op dezelfde plek hebben gestaan om tot de oplossing van een probleem te komen
(zie de aant. bij IV, 340). Dit bouwen aan eigen heil, dit realiseren van zelfdiscipline
sprak Spiegel in hoge mate aan.
In bk.IV zet de muze Kleio uiteen wat de functie van de muzen is. Aan het eind
van haar betoog zegt zij: ‘Ghij die t'hert-spieglen drijft, ist errenst komt ons bij’ (IV,
240). Het ‘hert-spieglen’ in deze context moet wel betekenen het doorvorsen van
de ziel naar zelfkennis. Spiegels hart vliegt zonder verwijl naar haar, en zij vestigt
zich in zijn ziel ‘als in haar eijgen wooningh’ (IV, 242b). Zij is naar het mij voorkomt
Spiegels innerlijke stem, symbool van de macht die in zijn ziel werkt.
Wat leren de muzen? Niet alleen de verschillende dichtsoorten, de antieke dichters
zijn er het bewijs voor: naast hun litteraire werkzaamheden traden zij in andere
functies op (zie de commentaren bij IV, 211-218). Neen, voor alles is hun werk het
sturen van de zeden, dat zijn de handelingen der mensen, door zelfkennis. Zó leraart
Christus, zó meende ook
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Socrates het. Hiermee verwijst hij ongetwijfeld naar zijn verhandeling: Van Socrates
ende Aristotels verschil. In dit opstelletje ‘synchroniseert’ hij drieërlei opvatting van
Christus, Cebes en Socrates. Wat Socrates wijsheid noemt verkregen door kennis
van het goede en het eerlijke, noemt Christus waarheid die vrijmaakt (vgl. Joh. 8:32)
en Cebes ‘ware wetenschap van recht nutbaar dingen’. Daarop is de werkzaamheid
der muzen gericht, zij verwerpen getwist over theologische vragen, ook de
muggezifterij der sofisten, voor Spiegels tijd: degenen die zich keerden tegen het
christenhumanisme. Woordenrijkdom, beeldspraak en het perfect rijmend kunstig
lied is slechts bijzaak. Hun werk, en hetgeen zij toejuichen is de inspanning door
zelfkennis goed te worden, wijs zijn voordat men zich een ander ten voorbeeld stelt.
Er is niets dwazer dan anderen het streven naar heil en deugd als begerenswaardig
voor te houden, maar zelf in verdorvenheid verstrikt te blijven. Wat is het summum
bonum? Zelf goed te worden.
Wort elk vroom, blijf ik boos, wat baat mij haar geneucht?
blijft elk boos, word ik vroom, wat schaat mij haar ondeuchd?
t'gelt elk zelfs al alleen; Die t'lust in heijl te leven
Zie op zich zelfs, ...
(IV,231-234a)
Wij zijn weer op een individualistisch punt uitgekomen, net als bij de bespreking van
Socrates' dictum: ik weet dat ik niets weet. Het zou wel eens inherent aan Spiegels
opvatting over de krachten van de ziel kunnen zijn, waarover later meer.
Tegenover hen die de weg naar het goede hebben gevonden staan zij die hierin
verhinderd worden door de erfzonde, door eigenwil, die door het schijngoed (bezit,
eer, e.dgl.) verleid worden (IV, 236-239). Intussen, zij menen naar het hoogste goed
te streven, alleen hun hoogste goed behoort niet tot de stabiele zekerheden, waarin
de mot en de roest niet kunnen komen, maar tot de vergankelijke, kort durende
prijsjes die de Fortuin rondstrooit. Hoe dit verschil in gedrag te verklaren? De
grondoorzaak van alle handelen der schepsels ligt in de neiging of genegenheid,
zij strekt altijd tot heil - wat dat ook zij - en tot grotere perfectie. De redeloze wezens,
de dieren, hebben geen hogere zielekracht, in hen heerst zij als oppervoogd. In het
redelijk schepsel, de mens, tracht zij evenzo te werken, maar die heeft de rede om
haar te leiden, ten goede of ten verderve. (V; 173-177). De neiging als zielekracht
kan niets verweten worden, zij is altijd goed, maar zij is blind: zij drijft de mens evenals al het geschapene - tot haar bevrediging (V, 179), en wel van dat wat op
een ogenblik het zwaarst voor het schepsel weegt. Maar, zo vraagt. Spiegel (V,
187-188), als de
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neiging goed is, waar komt het kwaad dan vandaan? Welnu, de valse schijn bedriegt.
Als een mens het geld, eer, macht, wellust, faam, wraak als schoon (=verheven)
en hoogwaardig, als summum bonum ziet, dan moet hij die dingen om zijn neiging
te bevredigen noodzakelijkerwijs lief hebben. Niet zijn neiging is slecht, zijn verstand,
zijn redenerend en beoordelend vermogen, is bedrogen. Wanneer dat verstand in
overeenstemming met de natuur werkt en de neiging ook, zijn de handelingen goed.
Maar als het door de erfzonde verknoeid, door misverstand geleid de dingen kiest
die geen heil, maar schijnheil zijn, dan zijn de handelingen verwerpelijk. Immers,
de dingen worden niet in hun pure waarde gezien.
Spiegel verwijt Aristoteles twee dingen: schijngeleerdheid, en onbedwinglijkheid.
Daarbij moeten wij er wel aan denken dat het Spiegel om morele geleerdheid
(=kennis) gaat, wat hij noemt de ware geleerdheid. De wetenschappelijke kennis:
de artes liberales, de universitaire disciplines: theologie, medicijnen en
rechtsgeleerdheid zijn voor hem schijngeleerdheid. De personen die deze vakken
bestuderen bevinden zich in het tweede perk van het Tafereel van Cebes. (Zie
verderop het gedeelte dat hierover gaat). Schijngeleerdheid is schoolgeleerdheid.
Spiegel denkt niet aan een bepaald type school, schoolgeleerdheid is kennis die bij
het onderwijs wordt overgedragen. Zij baart verblinding, zij berust op horen-zeggen,
op waan, op gissing: zo zal het wel zijn, immers, zo wordt het ons geleerd. De
schoolprogramma's stoelden op de leer van Aristoteles. Dus, schoolgeleerdheid is
schijngeleerdheid, en dat is aristotelische geleerdheid. Wat Spiegel Aristoteles vooral
verwijt is zijn theoretiseren, in tegenstelling tot Socrates die zijn kennis in praktijk
bracht. Aristoteles kan zijn wijsheid ‘meesterlijk’ uitleggen, maar, zegt Spiegel, ‘'s
mans leven, niet zijn woord tuijgt hoe zijn weten is’. (IV, 328) Hiernaar handelde
Socrates, hierin schoot Aristoteles tekort.
En dan was er nog Aristoteles' ‘feil’, een kritiek van meer gewicht. Spiegel ziet in
de ziel voornamelijk drie krachten werken: neigingen, moed, en de rede, waarbij
aan de laatste de absolute oppermacht wordt toegekend. Dit was de trichotomie,
zoals die bij Plato voorkomt. Daar stelt Aristoteles een dichotomie tegenover:
rationele en irrationele krachten, maar hij plaatst op de grens hiervan een kracht
(βούλησις), die wel irrationeel is, maar toch een zekere redelijkheid in zich draagt.
Het handelen ging primair van haar uit, de rede trad als het ware adviserend op.
Spiegel spreekt van ‘onbedwinghlijkheijt’ (IV,330), omdat op deze wijze een irrationele
kracht niet in toom wordt gehouden door de rede. Zó ziet Spiegel het. Hij is de
palaldijn van de alles overheersende rede. Aristoteles daarentegen ziet als aanleiding
van handelen aan de emotiona-
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liteit een rol toebedeeld. Hij zou Spiegels kritiek van onbedwinglijkheid afgewimpeld
hebben met de opmerking dat die getemperd werd door het advies van de rede.
Spiegel zou daar tegen ingebracht hebben, dat het ‘advies van de rede’
onvoldoende was om de lusten in bedwang te houden, daarvoor was de uiterste
kracht van de rede nodig. Maar, zo oordeelt Spiegel, die stelde hij aan het hoofd
van zijn structuur van syllogismen, ‘En daar men zijn vernuft te werk stelt daar ist
kloek,/ en is dan elders dom door derven van verzoek’: (IV, 335-336). Spiegels
kritiek laat zich zó samenvatten: Aristoteles heeft niet gestreefd naar zelfkennis, hij
heeft de krachten van zijn ziel niet goed tegen elkaar afgewogen, hij heeft niet zijn
ervaring geraadpleegd, dus niet zijn inzichten aan daden gemeten, of in de praktijk
getoetst. Hij heeft getheoretiseerd, en in zijn logische systeem aan de rede de eerste
plaats ingeruimd, die hij haar had moeten geven in de opbouw van zijn psychische
systeem.
Het is gemakkelijker in Alexanders of Cicero's schoenen te gaan staan, dan
rechtuit rechtaan te spreken en te leven - hetgeen betekent: als Socrates en
Franciscus de les der natuur niet op te geven. Ik ga uit van VI, 58b-60: ‘Die toesien,
bidden, waken,/bevinden waarheijt, deucht, Natuijr, Godt, en de reên/in d'onbedurven
mensch te komen overeen’:/ Hieruit blijkt helder en klaar, dat Natuur en God niet
aan elkaar gelijk gesteld worden. Er is een relatie, één van overeenkomst, maar
geen gelijkstelling. De natuurles is dus ook Gods les, ook de les van de waarheid,
van de deugd, van de rede. Toch spreekt Spiegel graag van ‘Natuijr Goods’ (VI,
71), van ‘Natuijr-Godt (VI, 65, 93, 105, 155). Wij moeten dan óf interpreteren: de
natuur die als God is nl. machtig op haar terrein, óf de natuur afhankelijk van God.
Maar de natuur treedt niet in Gods prerogatieven, of beweegt zich op Gods eigen
gebied. Dat is duidelijk uit VI, 199-120. ‘Want niemant weet/ (als Godt alleen) of
t'uijteijndt strekt tot lief, of leet’. Hier gebruikt Spiegel niet ‘Natuijr-Godt’, dat doet hij
slechts, als er sprake is van de natuurlijke mens, of van het natuurlijke schepsel of
gebeuren.
In VI, 222 wordt gezegd dat Socrates en Frans (Franciscus van Assisi) de natuurles
in stand houden. Dit vers grijpt terug op VI, 49-55. Wie geeft die natuurles, en wat
houdt zij in? Wie zou haar anders geven dan de natuur? En die wordt in het Tafereel
van Cebes vertegenwoordigd door de genius, de oude man bij de ingang van het
eerste perk, de ‘ongeschende Neijgingh' der Natuijren’ (VI, 50). Een neiging is een
fundamentele drang inherent aan de natuur, die haar door emanatie aan alle
schepsels schenkt, en die om bevrediging vraagt. In het Tafereel wordt het zo
voorgesteld, dat de oude aan de binnentredenen, de mensen, een op-
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dracht geeft. Die opdracht luidt: vertrouwen op Gods voorzienigheid, en daardoor
aanvaarden wat het lot brengt, niet egocentrisch zijn, en zich niet hechten aan het
tijdelijke, en vergankelijke goed, dit loshertig bezitten. Verzet ge u er tegen, d.i. uw
hel: ge gaat te gronde, uw ellende is blijvend; gaat ge er onachtzaam mee om, d.i.
uw vagevuur: ge komt in een situatie, waaruit ge door bekering gered kunt worden.
Christus geeft deze natuurles weer met de woorden ‘toesien, bidden, waken’ (VI,
58b). Hierbij is ‘toesien’ equivalent met scherp letten op de waarde der dingen,
‘bidden’ met het Gods betrouwen, en ‘waken’ met steeds alert zijn, zich niet laten
overrompelen door het schijnheil.
Wie de natuurles en Christus' woorden ter harte neemt, zal, zo meent Spiegel,
merken, dat ‘waarheijt, deucht, Natuijr, Godt, en de reên/ in d'onbedurven mensch’
overeenkomen. Een zuiver rationalistisch moralistisch standpunt. Waar vindt men
zulk een onbedorven mens? Socrates en Franciscus zijn de grote uitzonderingen.
Tegenspelers zijn de Natuijr-Godt en het valsche schijns bedroch, de eerste
gepersonifieerd in de oude man, de tweede in de geblankette dame. De adviezen
van de Natuijr-Godt vinden weinig gehoor, maar de meningen van de valse schijn
worden gretig aangenomen, ‘gaan ellik voor’ zegt Spiegel zo fraai. ‘Wil’ en ‘lust’, ze
moeten geleid worden. De mens moet zoveel zelfkennis hebben, de krachten van
zijn ziel in hun onderlinge verhouding kennen, dat hij weet wat de Natuur voorschrijft,
en waartoe de valse schijn leidt. De Natuur eist voedsel en kleding naar behoefte,
de schijn drijft tot pronk en pracht en lekkerbekkerij. Naar de mening van de Natuur
is men rijk, als men geen gebrek heeft, terwijl de schijn zegt: dat is armoede. De
schijn zal u voortdurend verleiden ijverig te wroeten om meer geld, en hoewel men
zorgen heeft het te bewaren en verdriet het te verliezen, meent men dat het heil
hierin is gelegen. Immers, wellust, hoge positie, eer en roem zijn te koop, en ze zijn
het zichtbare, tastbare summum bonum. Waar worden de beslissingen genomen,
die de mens leiden of misleiden?
In het beraad. Wanneer de overleggingen daarin rustig, bedachtzaam, beheerst
zijn, wordt, de aard der dingen juist gewaardeerd, en zijn de conclusies zuiver.
Wanneer ze echter aanmatigend zijn, d.w.z. dat de mens die ze voortbrengt overtuigd
is van eigen recht en inzicht, wanneer ze onachtzaam zijn, d.w.z. dat de mens zich
niet bewust is van hun draagwijdte, dan wordt het beeld van de waarde der dingen
verwrongen, en wordt het tijdelijke en vergankelijke van de valse schijn
begerenswaardig, en worden de stabiele dingen van de Natuijr-Godt als een
vermoeden gezien (VI,106).
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‘Schier-rijk hertspiegelt ditt’. Er is maar één die hertspiegelt, Spiegel zelf, en hij geeft
commentaar. Wat is de grond van 's mensen teloorgaan? Niet anders dan het feit
dat iedereen het doel dat de Natuur stelt uit het oog verliest, en het pad inslaat dat
allen volgen. Het schijn-heil lokt en wordt als hoogwaardig ervaren. De gaven der
Fortuin worden hem begerenswaardig, en in plaats dat zij hem dient, wordt hij haar
slaaf. De kernwoorden in deze passus zijn kiezen en verkiezen, maat en onmaat.
Kiezen, dat mag. Verkiezen, soms, niet altijd. Gezondheid, rijkdom, eer mogen
gekozen worden, als men ze maar ‘los-hertich’ begeert en naderhand bezit, d.w.z.
dat men er in ieder stadium afstand van kan doen. Immers, men weet niet of het
ten voordele, of tot schade strekt, alleen God weet dat, en Hij wil het beste voor Zijn
schepsel.
Maar als men het met geheel zijn hart begeert, alsof het ‘rechtheijl’, d.i. het
waarachtige heil is, en gelijkelijk zo bezit, heeft men pijn, omdat de mogelijkheid
van verlies kwelt, wat nog meer het geval is als het werkelijk verloren wordt. Dit
verkiezen brengt onheil.
Het ware heil, d.i. goedheid, wijsheid, macht brengt geluk, dat mag men kiezen
en verkiezen, in feite moet men kiezen en verkiezen. Het geld-bezit, het
land-besturen, wereldlijke eer, kinderzaligheid, ze mogen alle gekozen worden,
maar niet verkozen.
Het verkiezen van lust door gulzigheid, door sexuele genietingen, door luiheid,
gevolgd door armoede, ze strekken alle tot kwellingen van ziel en lichaam. Men
geeft de schuld aan de Fortuin, maar die is blind en heeft geen macht over u, tenzij
gij vertrouwt op haar grilligheid, tenzij gij het schijn-heil, dat zich aangenaam
voordoet, hoog aanslaat en lief hebt, alsof het duurzaam is. Dan maakt gij van het
Avontuur een godheid en dit leidt u ten verderve. Die eigenzinnigheid bracht Adam
in de macht van de dood, hetgeen nog altijd geldt voor zijn nakomelingen (zie de
aant. bij VI, 157). De valse schijn bedreigt de mens, zij is de boosdoenster, zij verleidt
de mens aan dingen een waarde toe te kennen, die ze niet bezitten, en daardoor
levert zij hem uit aan de slavernij van het Avontuur, dat dan als een God heerst.
Zijn kwalijke gezindheid maakt hem, heilloos, bevreesd en mismoedig, zijn gaven
hoogmoedig, verdorven, tot alle slechtheid in staat. Hier treden maat en onmaat in
het perk. Maat is verbonden met de Natuur, onmaat met de schijn. Het doel van de
Natuur is eindig, is maatvol, de schijn eist steeds meer, en leidt hen die haar volgen
ten verderve.
Maat wenst de eenvoudige bevrediging van 's mensen behoeften, onmaat gaat
daar boven uit en schept behoeften. Leeft men in overeenstemming met de Natuur,
dan is het loon de zoetheid van de bevrediging der neigingen. Zoekt de onmaat de
lust, gelijk Orpheus ontijdig deed, dan
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wijkt zij in het niet als de schim van Eurydice. De Natuur, noch de lust hebben u
verleid, maar uw niet goed afgewogen overleg, en het verkiezen van uw misverstand.
Het summum bonum ligt in het volgen van de natuur, wat inhoudt dat de mens
zich maatvol opstelt, zijn redelijk vermogen laat heersen over zijn begeerten, en
zich niet laat verleiden door de schijn der dingen. De alpha en omega is zelfkennis
en zelf-discipline.

II Plato's mythen van de zon, de lijn en de grot
Bij Plato's beschouwingen moeten wij er voortdurend rekening mee houden, dat hij
twee werelden onderscheidt: de ene wereld is die van het zintuiglijk waarneembare,
van de dingen die ons omringen, die ontstaan en vergaan, die slechts een
voorbijgaand zijn bezitten, waar tegenover hij de wereld der ideeën stelt, de
eigenlijke, ware wereld, het waarachtig zijnde en blijvende. De ideeën zijn de oeren voorbeelden van alle dingen, ze zijn onlichamelijk en nemen geen plaats in, ze
kunnen alleen door de ziel gedacht en gekend worden. Deze dualistische visie, dit
tegenover elkaar stellen van een reële wereld van het zijn en een wereld van de
zintuigen, behoort tot de kern van Plato's gedachtencomplex.
1
De grotmythe aan het begin van bk. VII van de Politeia kan niet los gezien worden
van de gelijkenis van de zon en die van de lijn, die het zesde boek afsluiten. Boven
de rechtvaardigheid - de deugd die het fundament van de staat vormt, en waaruit
Plato zijn opvoedingsleer voor de leiders van de staat ontwikkelt - en de andere
deugden staat de idee van het goede, die de hoogste kennis is. Het goede is hier
niet het (summum) bonum, dat het menselijk leven levenswaard maakt, maar is het
goede dat aan de top van de pyramide van de ideeën staat, dat men gelijk kan
stellen met God, ofschoon Plato deze ideeën niet personifieert. De zon is het ‘kind’
van het goede, dat het als afbeelding van zichzelf heeft voortgebracht. Wat de zon
is in de zichtbare wereld tegenover het gezichts-zintuig en het object dat gezien
wordt, is het goede in de ideeënwereld voor het kenvermogen en de objecten hiervan,
de gedachten. De idee van het goede geeft aan het ken-object zijn waarheid, aan
het kennend object (het kenvermogen) zijn kenkracht. De idee van het goede is dus
oorzaak van

1

Ik heb gebruik gemaakt van de vertalingen van de Politeia van De Win in dl. III van Plato
verzameld Werk, en van Karl Vretska Der Staat in de Reclam-editie. De laatste geeft een
uitgebreid en zeer verhelderend commentaar. Aan hem ontleende ik de ‘lijn’, de letters heb
ik alleen veranderd.
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de kennis en de waarheid, maar is dat niet zelf; kennis en waarheid zijn verwant
met het goede, maar zijn het goede niet. De idee van het goede overtreft kennis en
waarheid verre in schoonheid (=verhevenheid). De zon geeft aan de geziene dingen
het vermogen gezien te worden, maar ook veroorzaakt ze hun ontstaan en groei,
hoewel zij boven het ontstaan staat. Zo verleent het goede aan het ken-object het
gekend worden, doch bovendien het ontstaan en het zijn, hoewel het zelf geen zijn
is, maar iets aan gene zijde daarvan, dit overtreffend in waardigheid en macht.
Parallel hiermee loopt de lijn-gelijkenis. Het goede heerst in het domein van het
kenvermogen, de zon in dat van het zichtbare. Daarmee in overeenstemming
verdelen wij een lijn in twee ongelijke stukken waarvan het eerste, kleinste deel met
het zien correspondeert (AB), en het tweede, grootste deel met het kennen (BC).
Daarop verdelen wij ieder gedeelte in tweeën in dezelfde verhouding als in de hele
lijn het geval was. Wij hebben zo vier ken-niveaus, twee aan twee - congruerend
met de wereld waar ze aanwezig zijn - geleed.

AD

=

schaduwen en
spiegelbeelden

DB

=

levende wezens en wat
gemaakt wordt, de
zintuiglijk waarneembare
wereld

BE

=

wereld der mathematische
vormen; hier moet gebruik
worden gemaakt van
hypothesen

EC

=

wereld der ideeën; hoeft
geen beroep op
hypothesen als eerste
beginselen te doen.

Als correlaties met de vier zijns-vormen zijn er vier kennis-niveaus. De Win vertaalt
die van beneden naar boven met: beeldvoorstelling (het vermoeden), de overtuiging
(de mening), de rede en het verstand. Hier doet zich de moeilijkheid voor, dat wij
met onze terminologie Plato's inzichten moeten weergeven.
Dat de schaduwen en spiegelbeelden slechts tot een zeer onzekere kennis, tot
een vermoeden, leiden, kan men inzien, als men bedenkt, dat die dikwijls bedrieglijk
zijn, vervormd, vergroot of verkleind. De mening vormt zich naar aanleiding van
zintuiglijke waarneming, van wier werkelijkheids-gehalte men afhankelijk blijft, maar
voor onze omgang met wat wij de werkelijkheid noemen is dit de enige mogelijkheid.
Voor Plato zijn de dingen door onze zintuigen waargenomen veranderlijk en
vergankelijk,
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zij bezitten geen waarachtig, maar een voorbijgaand bestaan; kennis daarop gegrond
kan geen werkelijke kennis zijn, maar slechts mening. Voor het tweede paar
2
kennis-niveaus gebruikt De Win de termen rede en verstand. Minder gelukkige
benamingen naar mijn oordeel, daar wij rede bezigen in de zin van de gave, die
alleen de mens bezit: het met rede begaafde schepsel, terwijl wij verstand vooral
toepassen voor overleggen en oordelen.
Liever zou ik spreken van overdenken en denken in eigenlijke zin voor de niveaus
drie en vier. Het derde niveau omvat een kennis die weliswaar niet afhankelijk is
van de reële wereld, maar wel van uit die wereld geabstraheerde vormen (kegels,
bollen e.dgl.), die men als hypothesen gebruikt, zonder daarvan rekenschap af te
leggen. Daarop redeneert men consequent verder om tot het resultaat te komen
dat men zich als doel gesteld heeft. Op grond hiervan oordeelt Plato dat deze kennis
zich niet kan meten met de kennis van het denken in eigenlijke zin. Dit gebruikt de
hypothesen niet als denkmateriaal, hoogstens gaat het ervan uit, als een soort
3
springplank - immers, er wordt uitgegaan van het axioma dat er ideeën zijn - vandaar
stoot het denken onmiddellijk door naar de hogere zijnsvormen met de kracht van
de dialectiek. De dialectiek heeft twee aspecten: enerzijds het denken van het
4
individu, anderzijds noopt de dialoog tot scherpe afgrenzingen.

2

3

4

Bij De Win lezen wij in 511 d-e: ‘Neem nu verder van mij aan dat er voor de vier segmenten
ook vier toestanden bestaan, die in de ziel ontstaan: aan de eerste beantwoordt het verstand,
aan het tweede de rede; schrijf aan de derde de overtuiging (het geloof) toe en aan de laatste
de beeldvoorstelling (het vermoeden), en classificeer ze verhoudingsgewijs, uitgaande van
de opvatting dat elk van hen meer duidelijkheid bezit, naarmate hun voorwerp meer waarheid
bevat’.
De uitdrukking is van De Win. Het gaat om de hoogste vorm van denken. ‘Het is datgene wat
door het betoog zelf wordt gevat dank zij zijn dialogeerkracht (“mit der Kraft der Dialektik”
zegt Vretska duidelijker). In plaats van in de hypothesen eerste beginselen te zien, neemt ze
die voor wat ze zijn: louter hypothesen, zo iets als trappen of springplanken om te komen tot
het universele beginsel, dat zelf boven alle hypothesen verheven is’. (511b) Bij deze methode
der dialectiek wordt alleen met ideeën gewerkt, elk zintuiglijk gegeven wordt er buiten
gehouden, en komt zo uit op ideeën, en uiteindelijk op de idee van het goede.
Dit schema heb ik ontleend aan Vretska. Men vindt het bij het begin van Vretska's
‘Erläuterungen zu Buch VII’, blz. 538. Foto Prov. Bibl. Leeuwarden.
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De Platonische versie van de grotmythe verloopt in vier fasen.
Fase 1. Er is een grotachtige ruimte met een lange, nauwe, en moeilijke toegang
naar het daglicht, die over de breedte van de spelonk loopt. Daarin bevinden zich
van hun jeugd af mensen die geboeid zijn aan benen en hals, zodat zij noch kunnen
opstaan, noch hun hoofd omdraaien, symbool van de mens geconditioneerd door
aangeboren en aangeleerde eigenschappen. Zij zouden in volslagen duisternis
verkeren, als er niet schuin boven hen een lichtbron was. Tussen de gevangenen
en het licht loopt een pad, waarvoor zich een muurtje bevindt - zoals het schot bij
marionetten-kunstenaars, waarachter de spelers onzichtbaar staan en de poppen
boven het schot bewegen. Langs dit muurtje dragen mensen allerlei dingen, ook
beelden van mensen en dieren van steen, hout of ander materiaal. Het licht
veroorzaakt schaduwen van dit alles op de grotwand tegenover de gevangenen.
Sommige dragers praten, andere zwijgen, de wand weerkaatst de stemmen. De
toevallig synchronische optische en akoustische waarnemingen versmelten voor
de gevangenen als een zinvol bij elkaar horen, en als zij met elkaar konden praten,
zouden ze door namen te geven aan wat zij zien, menen de werkelijk bestaande
dingen te benoemen.
Fase 2. Als de boeien van een gevangene weggenomen werden en hij gedwongen
werd in het licht te kijken en naar de voorwerpen, waarvan hij tot nu alleen de
schaduwen kende, zou hij aanvankelijk niets herkennen, omdat de schittering van
het licht te groot voor hem was. En als men hem zei, dat wat hij tot nu had gezien,
slechts beuzelarijen waren, en als men hem dwong de langstrekkende zaken te
benoemen, zou hij in verlegenheid geraken en denken, dat de schaduwen echter
waren dan wat hij nu zag. Maar na gewenning aan de schittering herkent hij de
gedragen dingen en is hij een stap dichter bij de werkelijkheid.
Fase 3. De derde fase begint op het ogenblik dat men hem dwingt in het licht zelf
te kijken. Hij zal zich afwenden en terugkeren naar de hem intussen vertrouwd
geworden beelden, die hij helderder acht dan het nu getoonde. Ook hier treedt
gewenning op en hoe groter de helderheid is die hij verdraagt, des te dichter is hij
bij de waarheid. Waren in het tweede stadium de originelen van de schaduwen die
zijn aandacht kregen, nu gaat het om het licht, oorzaak van de schaduwen.
Fase 4. De opgang door de nauwe opening naar buiten in het zonlicht is

5

Deze fasen-structuur is niet van mijzelf. Ik vond haar in het artikel van H. Lier: Zur Struktur
des platonischen Höhlengleichnisses in Hermes, 99, 1971 blz. 209-216. Het structureert het
gebeuren inderdaad voortreffelijk.
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moeilijk, het pad is steil en de zich verzettende - vooral als het licht dichterbij komt
- moet naar boven gesleept worden. Als hij in het volle daglicht staat, is hij niet in
staat om maar iets te zien. Dwang is niet meer nodig. De voortgang geschiedt in
vier fasen. 1. Allereerst zal hij schaduwen en spiegelbeelden waarnemen. 2. Wanneer
hij hiermee vertrouwd is, komen de dingen zelf. 3. De ogen naar boven richten, kan
hij eerst het best 's nachts, de glans van maan en sterren is gemakkelijker te
verdragen dan het licht van de zon. 4. Tenslotte is het oog in staat de zon zelf - niet
het spiegelbeeld in het water - waar te nemen en te aanschouwen, zoals die werkelijk
is. En hij zal begrijpen, dat zij de jaargetijden en de jaren geeft, dat zij regeert in de
zichtbare wereld en oorzaak is van wat hij als gevangene placht te zien. En hij zal
zich gelukkig prijzen en zijn vroegere medegevangenen beklagen. Plato geeft zelf
de zin van de gelijkenis. Reeds in het begin van de grot-mythe heeft hij gezegd, dat
deze een verbeelding is van onze natuur wat cultuur en gemis aan cultuur betreft.
Wanneer iemand geen cultuur bezit, is hij te vergelijken met de gevangenen, die
hun ziel voeden met schaduwen en beelden, wanneer dat wel het geval is, kan hij
vergeleken worden met iemand die in het zonlicht verblijft. De met het gezicht
waarneembare wereld is gelijk te stellen met de grot, de tocht daaruit met het
opstijgen van de ziel naar de kenbare wereld, en daarin wordt de idee van het goede
het laatst en alleen met grote moeite gezien. Is men echter éénmaal zover gekomen,
dan moet men wel tot het inzicht komen, dat zij in alles de oorzaak is van wat goed
en schoon is, daar zij in de zichtbare wereld het licht en de zon voortbrengt en in
de ken-wereld, waarheid en kenvermogen. Zij die eenmaal in deze regionen
verblijven, weigeren zich met menselijke aangelegenheden in te laten, en als zij
daartoe gedwongen worden, dan gedragen zij zich onhandig en slaan een dwaas
figuur. Immers, er is tweeërlei soort vertroebeling der ogen: die uit het licht naar de
duisternis en omgekeerd. De eerste categorie, zo zegt Plato, is geluk te wensen,
de tweede te beklagen. De cultuur is niet wat de sofisten beweren: de ziel kan met
kennis gevuld worden en zo de mens vormen. Neen, zegt Plato, het vermogen en
6
het werktuig om te leren is reeds in de ziel. De opvoeding bestaat erin dat de ziel
uit het wordende wordt gedraaid naar het zijnde, de ziel kijkt in een verkeerde
richting. Nu kunnen vele deugden ook door gewenning en oefening geleerd worden,
maar het kenvermogen dat werkt met ideeën heeft iets goddelijks tot object. Het is
door omwending van het zichtbare af nuttig, maar blijft bij niet-omwending schadelijk
en nutteloos. Deugnieten heb-

6

Deze voorstelling van de functie van de opvoeding vinden wij in Plato's Staat in 518 en 519.
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ben vaak een scherp doorzicht, hun ziel heeft geen slecht gezicht, maar die kijkt de
verkeerde kant uit. Had men in de prille jeugd de uitwassen van zulke naturen
weggesnoeid, en de invloed van het wordende, zich uitend in smulpartijen en
dergelijke excessen, die de ziel in gevangenschap houden, ingeperkt en in plaats
daarvan het oog van de ziel gericht op wat waar was, dan zouden dezelfde mensen
de hogere dingen met alle scherpte zien. Goedheid en slechtheid hangen af van
het inzicht, zo leerde Socrates. Voor de leiding van de staat zijn noch de
onopgevoeden, die de waarheid niet kennen, noch zij die hun leven doorbrengen
in studie, geschikt. De eersten zien het doel niet, de laatsten leven nu reeds op het
eiland der gelukzaligen. Voor die leiding moeten de meest geschikte naturen
gedwongen worden het vak te beoefenen dat het hoogste is: het goede zien. Maar
éénmaal in die hogere regionen, mogen ze daar niet blijven, maar in dienst van de
gemeenschap moeten ze afdalen naar de gevangenen, en zich hun lot aantrekken,
en over hen waken. Dit is de uitwerking van Plato's gezegde: de filosofen moeten
koningen zijn, en de koningen filosofen. De grotmythe toont hoe zij moeten
opklimmen uit de boeien naar het licht. De gelijkenis van de lijn hoe ze moeten
heenstappen over de beeldvoorstellingen en de meningen, en via mathematische
overdenkingen tot het hoogste kennen, de dialectiek te komen. De ziel moet een
evolutie doormaken om haar af te wenden van de duisternis van het worden naar
de klaarheid van het zijn. Dit is voor Plato een wetenschappelijke vorming. Dit nu
volbracht hebbende, moet het oog van de ziel gekeerd worden naar het goede. Dat
doet de dialectiek. In deze laatste fase hebben de wetenschappen slechts een
ondersteunende functie, zij geven de ziel de houding nodig om de ‘verwantschap
van de vakken met elkaar en met de natuur van het zijnde in één blik te overzien.
Dit kan alleen de dialecticus’. De methode kan soms verschillen, maar blijft in de
sfeer van het zuivere kenvermogen zonder iets aan de zintuigen te vragen.

III Spiegels grot-scène
In het derde boek van de Hert-spiegel komt de grot-scène voor, die Spiegel zeker
heeft ontleend aan Plato, bij wie zij in het begin van het zevende boek van de Politeia
(De Staat) te vinden is. De voor de hand liggende vraag is: wat doet Spiegel ermee,
hoe is die grot-scène in zijn werk geïntegreerd, en in welke inhoudelijke constitutie.
Wij kunnen zonder moeite constateren dat Plato's gelijkenissen van de zon en van
de lijn die in de
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Politeia nauw met elkaar samenhangen, bij Spiegel ontbreken. Dit wijst reeds in de
richting dat Spiegel niet in allen dele zich bij Plato aansluit. Wij zullen dadelijk zien,
waaraan dit toe te schrijven is.
De preliminairen, de aanloop voor de grot-scène is intussen intrigerend genoeg.
Spiegel begint met de aanroeping tot de muze Melpomene om het span van de
waarheid te mennen. Hij wil aanvankelijk hoog ten hemel stijgen, maar stelt zich
tevreden ermee in de sfeer van Mercurius geplaatst te worden, vanwaar de mensen
in hun zwoegen en dwalen waargenomen kunnen worden. Maar Melpomene
verschijnt niet, en Spiegel vraagt zich af, waarom zij de zaak - het van haar
gevraagde - en het tijdstip van verschijnen veronachtzaamt. Ligt het aan het feit dat
het doel niet bereikt wordt door omhoog te stijgen, dat zij verstek laat gaan? Of is
zij in meditatie verzonken, dat de oproep haar niet bereikt heeft? Hoe dit zij, het
alternatief voor de beschouwing van de mensen van boven af, wordt gegeven: laten
wij in de aarde afdalen om hun gedragingen te analyseren, en te onderzoeken,
waardoor het komt dat zij diep ellendig en ontluisterd leven, terwijl zij toch de
mogelijkheid hebben gemoedsrust en vreugde te verwerven. ‘Begort’ met deze
overpeinzingen, d.w.z. vervuld met deze overpeinzingen, bezwangerd daarmee naar het mij voorkomt, gebruikt Spiegel opzettelijk ‘begort’, omdat deze term een
grote intensiteit heeft - is hij op weg naar ‘d'hooge veluw-kust’, dus naar de hoge
Veluwe. Men kan deze mededeling zonder meer aanvaarden. Maar men kan ook
vragen: wat moet Spiegel op de Veluwe doen. In bk. V gaat hij op pad naar de
Haarlemse dreven met het uitgesproken doel, of zijn bleek-velden goed behartigd
worden. Waarom hier niets gezegd? Natuurlijk kan men zeggen, dat is een vraag
verwant met die ‘how many children has lady Macbeth’, met andere woorden een
irrelevante vraag. Maar... toch. Reeds in de buurt van Hilversum strandt hij, en over
het waarom van de tocht naar de Veluwe wordt niet meer gesproken. Dit alles vestigt
de indruk, dat er toch iets meer gaande is dan een blote mededeling. Het zou wel
eens kunnen zijn dat de Veluwe - eventueel de gang naar de Veluwe - hier een
symbolische betekenis heeft. Wat was de Veluwe voor de Hollanders van zo
omstreeks 1600? Een streek om zich te verpozen, om uit te rusten na gedane
arbeid? Neen, het natuurgevoel zocht andere streken: de drooggemaakte Hollandse
meren, de Vechtstreek. Daar bouwde men zijn buitenhuizen, en niet in het Gooi,
niet op de Veluwe, niet op dorre zandgronden, omringd door heidevelden en bossen,
maar op vruchtbare grond, waar men sierlijke tuinen met exotische planten kon
laten aanleggen. De Veluwe, ook het Gooi, hadden voor de mensen iets afwerends,
iets geheimzinnigs met hun uitgestrekte eenzaamheid. De eerste twintig
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verzen bereiden een trance-toestand voor waarin Spiegel zich gaat bevinden.
Melpomene moet haar ‘geheimen’ meedelen, de gang omhoog gaat niet door, omdat
Melpomene niet verschijnt. Daarvoor in de plaats komt een afdaling in de aarde. Dit
alles overdenkt Spiegel, terwijl hij op weg is naar de Veluwe, en blijft steken bij
Hilversum. In deze aanloop naar de trance-toestand, die nu optreedt, ligt hun functie.
De omslag van het weer is symbool voor zijn afsluiting van de omgeving. De zintuigen
waarmee contact met de Umwelt onderhouden wordt, zijn uitgeschakeld: Spiegel
ziet niet, hoort niet, voelt niet en heeft geen reuk of smaak meer. De innerlijke
zintuigen blijven actief, en nadat de schrik van het eerste ogenblik voorbij is, blijft
hij behoedzaam en onbevreesd. In dit ogenblik, terwijl hij geheel is teruggeworpen
op uitzichtsloze eenzaamheid, ervaart hij de nabijheid van God in een ambivalente
houding van eerbied en vrees. Het blinde toeval regeert niet, de Schepper van deze
wereld rust niet, maar is alvervullend, en wil het beste voor alle dingen. Tot Hem
volgt een gebed om inspraak en openbaring, waarom hij in deze toestand is geraakt.
Met innerlijk gespannen zinnen, stokstil, rechtop blijft hij staan.
In deze situatie kan alles gebeuren. Een heldere stem - van wie afkomstig wordt
niet gezegd - ‘verbeeldingh, inval, Geest, of Engel’? (vs. 42). Het lijkt mij juist te
concluderen dat er sprake is van een goddelijke openbaring. Wat nu volgt is a.h.w.
de diagnose van het tekortschieten van hen die de weg naar het summum bonum
niet hebben gevonden, of in ieder geval niet gaan. Zij zijn als geblinddoekt en
voorgoed onderhevig aan dwaling, die aanmatigend-onnadenkend handelen in het
schaduw-licht van verwaandheid. Zij kijken - maar als met zieke ogen - naar de hen
omringende wereld om hun naasten de wet voor te schrijven, zij kijken met arrogantie
omhoog en decreteren met hun geringe verstandelijke vermogens, hoe de relatie
van God met de mensen is. Ze komen (moeizaam) tot de conclusie dat uit niets niet
iets kan ontstaan, hoewel ze niet begrijpen hoe iets uit iets anders kan voortkomen.
Het allerwonderlijkste, hoe ondoorgrondelijk ook, achten ze bekend, als zij eraan
gewend zijn, maar iets minder vreemds, als het ongewoon is, noemen zij wonderen.
Zij kunnen de omwentelingen van de sferen narekenen, ze weten welke planeet
oorlog brengt en welke vrede, terwijl ze in eenvoudige problemen dwaas en blind
als mollen zijn. Ze spreken de grootst mogelijke onzin. Zò typeert Spiegel de ‘ziekte’
van zijn tijd: de schijn-wetenschap die bedreven wordt, terwijl men voor de
‘alledaagse wonderen’ geen oog heeft. Daardoor wordt de aandacht afgeleid van
wat werkelijk nodig is. Niet naar buiten moet de blik gericht zijn, maar naar binnen.
Als ge werkelijk begeerte naar kennis der waarheid hebt, en in-
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dien uw verlangen naar het hoogste geluk niet slaapt, betoverd door wat uw
omgeving u van jongs af heeft meegegeven, overweeg dan waar de grondslag voor
geluk en ongeluk ligt. Dit alles heeft de stem gezegd, en het is de inleiding op wat
nu gebeurt.
Voor Spiegels voeten barst de grond open en een hol wordt zichtbaar, steil en
nauw van boven, breed en vlak beneden, dat naar de vorm op een mensenhart
gelijkt. Zichier het eerste verschil met Plato's grot, daar is geen indicatie over de
vorm. Spiegel daalt af in het hol, hij treedt persoonlijk op om te constateren wat daar
gebeurt, Plato is geen directe beschouwer, hij geeft het verhaal als een exempel.
Bij Spiegel is geen sprake van mensen die aan hun voeten en nek geboeid zijn, wel
zitten ze als bij Plato met de rug naar de lichtbron en kijken naar de schaduwen op
de wand voor hen. Het meest verschillend is wel beider beschrijving van het materiaal
dat de schaduwen veroorzaakt. Bij Plato zijn er voorwerpen van mensen en dieren,
wier schaduwen op de wand valt. Spiegel identificeert de beelden, zij
vertegenwoordigen alle zondige genietingen: begeerte naar geld, naar lekkernijen,
naar hoge staat, naar sexuele wellust, naar roem, naar luiheid, naar hovaardij, naar
gulzigheid, naar wreedheid, naar bijzondere hebbelijkheden als paarden, honden,
bloemen. Ieder vindt zijn eigen uitverkoren genot beter dan dat van een ander.
Daaruit ontstaat twist, maar men keert, zich gemeenschappelijk tegen ieder die
kritiek heeft. Deze twist-situatie is typisch Spiegcliaans. Moeten bij Plato de
gevangenen met geweld bevrijd worden en naar boven gesleurd, bij Spiegel komt
1
het voor, hoewel zeer zelden, dat iemand tot ‘zelf-bezinningh’ komt, en de grot wil
verlaten, maar hij wordt teruggehaald tot het muurtje waarlangs - evenals bij Plato
- de beelden worden gedragen. Hij prijst nu deze beelden boven de schaduwen.
En onder de beelden-minnaars is al evenzeer twist als onder hen die de schaduwen
prijzen, en zij zijn al even onverdraagzaam en niet vatbaar voor aanwijzingen om
tot een gelukkig leven te komen. Zelden scheiden zij van de beeld-liefde en verlaten
het schaduwlicht van de lichtbron voor het goddelijk zonlicht. In dit laatste klinkt toch
iets door van de zon-gelijkenis van Plato, waarin de zon het kind is van het Goede,
de hoogste idee. Daar - zo stelt Spiegel het voor - in het licht van de zon genieten
mensen van de stille vreugd, die het deel is van de evenwichtigheid van de ziel.
Waaraan zijn de verschillen tussen Plato en Spiegel in het toepassen van

1

In bk. VII zal Spiegel de bezinning de eerste trap noemen die ‘vrijt van zonden schennis’ (VII,
125), die het misverstand opruimt, betere kennis geeft, de mens van de dwaalweg terughaalt,
een beter pad wijst, dat moeilijk te begaan leek, maar vlak blijkt te zijn. Men zie hier verder.
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de grot-scène toe te schrijven? Dat die verschillen ingrijpend zijn, is duidelijk
gebleken. Het antwoord op de vraag is simpel: hun doelstelling is niet dezelfde.
Plato ontwerpt een theoretisch epistemologisch model voor zijn filosofisch systeem
van de twee werelden, de werkelijke van de ideeen, en die van de schijn, van het
vergankelijke en voorbijgaande, om dat systeem optimaal te structureren. Spiegel
adapteert de grot-scène voor zijn doel-stelling: een uiteenzetting over de deplorabele
toestand waarin de meeste mensen zich geestelijk bevinden, gesteld tegenover
hen die het summum bonum hebben bereikt, een moralistische opzet dus.
Daarin past de vergelijking met het menselijk hart - pars pro toto voor de ziel waarin de begeerten woelen, de irascibele, de ‘toornige’ krachten rondwaren, die
gezamenlijk het redelijke element verstikken. Van deze gezichtshoek uit moeten wij
vs. 80-98 begrijpen. Die zouden in Plato's betoog wezensvreemd zijn, maar in dat
van Spiegel zijn ze op hun plaats, ze illustreren de veelvuldigheid en veelvormigheid
van de tekorten van de mens, die hem afhouden van het betreden van het pad
omhoog, naar het summum bonum. Alle begeerlijkheden worden erin opgesomd
met hun psychologische correlaties van zelfvoldaanheid, zelfzuchtigheid en
intolerantie (vs.95-98). Het oplaaien van emotionele ontladingen bij onderlinge
tegenstellingen, maar het even snel zich solidair keren tegen iedere redelijkheid is
maar al te waar en valt in het maatschappelijk verkeer geregeld te constateren. En
ook bij de beeld-kunde - het aanschouwen van de beelden die de schaduwen op
de grotwand veroorzaken - ligt bij Spiegel de nadruk op de morele kwaliteiten, de
beschouwers zijn verwaand, halsstarrig en hebben geen oog voor de opgang naar
boven, naar hogere waarden. Zij willen niet opstijgen naar het goddelijk zonlicht,
van jongs af zitten ze vastgeroest in hun familiale en sociale vooroordelen, in de
erfzonde.
Plato geeft zelf een verklaring van de mythe, zijn mythe, die hij zelf heeft
ontworpen, daarover worden wij geen ogenblik in het onzekere gelaten. ‘Dit beeld
nu, mijn beste Glauco, moet ge in zijn geheel toepassen op wat we boven zeiden.
Daartoe moet ge de zichtbaar-waarneembare wereld gelijkstellen met het verblijf in
de gevangenis, het licht van het vuur daarin met de kracht van de zon. Wilt ge dan
ook de tocht naar boven en de aanschouwing van de dingen aldaar gelijkstellen
met de opgang van de ziel naar de verstandelijk-kenbare wereld, dan zult ge niet
ver afblijven van wat ik althans vertrouw waar te zijn...’ (Politeia VII, 517 a,b).
Bij Spiegel is geen sprake van een mythe, hoogstens kan men spreken van een
gelijkenis, maar liever hanteer ik de term grot-scène. Wij ondergaan alles als een
werkelijkheid: de grond barst open, Spiegel zelf daalt af
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in de spelonk, hij constateert wat daar voorvalt. Als hij terug is vraagt hij een ‘dik-lip
grof, wanschapen, hoogh-gebult’ (III, 115) wat ‘dees holtwist’, ‘dees beeld, en
schaduw-liefd’ (III, 117-118). betekenen. Iemand vraagt: is Spiegel platonist? Mijn
antwoord luidt: neen, beslist niet, in genen dele. De aangesprokene heeft slechts
één raad: verlaat de wereld van schijn, en keer u tot het ‘welt-beschouwingh boek’
(vs. 378), het boek der Natuur. De les is duidelijk: de waarneembare wereld is niet
het afschijnsel van de werkelijke wereld der ideeën, zoals bij Plato, maar het toneel
waarin zich Gods grootheid, Zijn schoonheid, Zijn goedheid openbaart. Zo redeneert
een goed christen, en dat was Spiegel. Geen Platonist. Hij nam uit Plato's werken
allerlei elementen en gebruikte die voor zijn eigen doelstellingen. En die doelstelling
was moralistisch. Die van Plato was ontologisch. Er gaapte een afgrond tussen de
beide visies. Spiegel leest in het boek der Natuur en eindigt met een geserreerd
stukje anthropologie. Via allerlei dieren die een eigenschap ten toon spreiden, of
een handeling verrichten: het musje dat selectief zijn jongen verzorgt, de spin en
het roekeloze vliegje, de mieren en de bedelvlieg, de oude baars en de loze snoek,
die de visser het nakijken geven, de vederrijke pauw en de zwaarwichtige zwaan
tegenover de leeuwerik ‘dun geveert’, het hondje dat zijn bot in de steek laat als
een grotere hond het opeist, de haan die een kostbare steen veracht voor een paar
graankorrels, de schoonheid van de doodgewone winterse rijp tegenover de pronk,
de heerlijk riekende inheemse planten tegenover de kostbare exotische, komt Spiegel
tot de mens, het ‘reelijk dier’.
Het derde boek van de Hert-spiegel begint met de grot-scène, die Spiegel gebruikt
om zijn moralistische visie duidelijk te maken: de ‘diklip’ geeft een verklaring van
wat er in de grot gebeurt. Waar kan de mens de waarheid vinden? Wij zagen het:
2
in het schepselbock, en daarin heeft de natuurlijke mens zijn plaats. Spiegels visie
daarop sluit het derde boek af, en is dus in het geheel geïntegreerd. Het beeld is
niet revolutionair, Spiegel volgt lang betreden paden. Reeds de orphici, zeer oude
Griekse broederschappen die het Pythagorisme voorafgingen, stelden de ziel
tegenover het lichaam, dat voor haar als een tombe was (σω̑μα σήμα = het lichaam
is het graf van de ziel). Ook bij Plato komt deze extreme vorm van tegenstelling
3
tussen ziel en lichaam voor. In ieder geval heeft zijn dualisme ziel-

2
3

Zie voor de aspecten van deze materie C.A. van Peursen, Lichaam-Ziel-Geest. De mens als
oriëntatie vanuit zijn wereld. Utrecht, 1956. In beknopte vorm geeft dit boek veel informatie.
Plato heeft betoogd dat de ziel onsterfelijk is. Hij gaat dan verder: ‘Willen we echter haar
wezenlijke natuur kennen, dan mogen we haar niet beschouwen, zoals we nu doen, in een
staat van bezoedeling, gevolg van haar vereniging met het lichaam en met andere kwalen.
Neen, we moeten haar nauwkeurig bekijken, met behulp van de redenering, zoals ze is in
haar volle zuiverheid. Dan zal men ontdekken dat zij veel schoner is, en men zal ook een
veel juistere kijk krijgen op alles wat recht en onrecht is, zoals trouwens op alles wat we zo
juist beschreven. Wat we er nu over zeiden is waar, doch geldt slechts voor haar huidige
verschijning’. Dan volgt een vergelijking met de zeegod Glaucus, bedekt met schelpen, zeewier
en keitjes, ‘Dat is ook de toestand van de ziel, zoals we haar zien, misvormd door duizend
kwalen’. Wij moeten in een andere richting kijken. ‘Naar haar liefde voor de wetenschap. En
daarbij moeten we ook bedenken met welke objecten ze in contact komt, met welke
gezelschappen ze omgang zoekt krachtens haar verwantschap met het goddelijke en
onsterfelijke en eeuwige; wal ze zou worden als ze helemaal dat hogere beginsel volgde, als
ze zich door deze edele aandrang liet optillen uit de zee waarin ze thans ligt, als ze de keitjes
en schelpen van zich afklopte, die haar nu, omdat ze zich met de aarde voedt, omgeven als
een dikke en ruwe laag aarde en steen ...’ (De Staat, 611b-612a). Het is duidelijk: de zuivere,
reine ziel in een lichaam, waaraan allerlei vuil kleeft.
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lichaam in de visie op de mens een belangrijke tot in onze tijd reikende plaats
behouden. Spiegel kan zijn ‘Mensch is een reelijk dier; van twee ondeelbaar deelen/
gemenght’(III, 441-442a) aan Plato ontleend hebben, maar het hoeft niet, de opvatting
was algemeen cultuur-goed.
De ondeelbaarheid van het lichaam lijkt een ervarings-notie te zijn. Voor de ziel
ligt dat minder voor de hand, daar verschillende krachten in haar werkzaam zijn:
rede, moed en neigingen. Hier gaf Plato uitkomst. Hij vraagt zich af: als wij handelen,
‘doen we dit dan door éénzelfde kracht, of doen we het door drie: één voor elke
soort van daden? ... leren we door middel van een eerste kracht, zijn we vurig door
een tweede, en is er daarnaast een derde waardoor we het genot begeren ... Of
verrichten we elk van die individuele daden met onze gehele ziel, telkens als we tot
handelen besluiten’? (De Staat 436 a.b.) Plato lost het probleem op door het beginsel
van de tegenstrijdigheid (principium contradictionis). ‘Het is duidelijk dat éénzelfde
ding er zich niet toe leent terzelfder tijd onderling tegenstrijdige dingen te doen of
te ondergaan, althans niet op éénzelfde punt en in éénzelfde opzicht’. (De Staat
436 b) Is dat wel het geval, dan weten wij dat wij met verschillende dingen te doen
hebben. Spiegels constatering van de ondeelbaarheid van de ziel lijkt mij zeker op
deze plaats terug te gaan. Lichaam en ziel verschillen onderling, een heel eenvoudig
bewijs: vergelijk de delen van de beide entiteiten. Onomwonden wordt vastgesteld:
het vernuft, de rede heeft het bestuur, zó was Spiegels zienswijze, het lichaam was
dociel, het primaat van de ziel werd als vanzelfsprekend aanvaard. De hartstochten
‘gramschap, min, en haat’ enz. (III, 447) lopen storm tegen de rede ‘terghlijk wuft’,
d.i. tergend lichtzinnig. In de ordening en de goede leiding van deze roerselen van
de ziel is de eerste voortreffelijkheid van de mens gelegen. Voor Spiegel was hij
het schepsel met uitzonderlijke gaven toegerust, ook al faalden velen, de meesten,
in zijn visie.
De neigingen, blinde begeerten completeren de zielvermogens. Er is
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geen commentaar, ze worden er zonder aangeboden. Spiegel heeft zich in zijn
Hert-spiegel herhaaldelijk met deze krachten, grondkrachten van de mens
beziggehouden. Wat nu volgt zou men misschien niet direct verwachten. Het lot
van de mens hier op aarde, toch culminerend in de ‘wijs-geer’, d.i. de naar wijsheid
strevende, en het hoogste goed. Dit brengt ons echter een ander klassiek werk in
zicht, dat bepalend of in ieder geval mede bepalend is geweest voor de inzichten
van Spiegel in dit slot van het derde boek: Cicero's De finibus bonorum et malorum
(vrij vertaald: Over het hoogste goed en het ergste kwaad). De inhoud moet Spiegel
aangesproken hebben, daar hier in betrekkelijk kort bestek de grote wijsgerige
systemen uit de antieke wereld aan de orde kwamen: de epicureïsche leer (bk. I en
II, de stoïsche (bk. III en IV), en de academico-peripatetische (bk. V). Deze filosofieën
werden beschouwd van één oogpunt uit: wat is de betekenis van het summum
bonum, het hoogste goed. Dat sloot goed aan bij de gedachtensfeer van Spiegel,
die immers op zoek was naar het hoogste goed.
En, zo laat Cicero Piso, die het academico-peripatetische systeem als aanhanger
verklaart, zeggen: als in een filosofie het summum bonum is vastgesteld, is alles
vastgesteld. Voor het overige kan men wel eens een punt weglaten zonder dat dat
al te grote consequenties heeft, maar niet weten wat het hoogste goed is, betekent
geen leiding aan zijn leven geven, en zozeer aan het geluk te zijn overgeleverd, dat
men nergens een toevluchtsoord ziet. Als men er zich echter rekenschap van geeft,
waartoe de dingen strekken, ziet men duidelijk het hoogste goed en het ergste
kwaad.
Dan heeft men de juiste levensweg gevonden, en het inzicht gewonnen wat men
4
moet doen. Zulk een betoog kon Spiegel bekoren. Immers, de werkelijke, de pure
waarde der dingen en in verband daarmee het hoogste goed behoorden tot de
zwaartepunten van zijn wijze van denken. De ‘wijs-geer’ (vs. 466) die alle calamiteiten
die de menselijke levensloop kunnen vergezellen, te boven komt, is wel naar stoïsch
model ontworpen. Hij is de man van de ataraxia, van de onaandoenlijkheid. Hij
verzet zich

4

Men vindt deze uiteenzetting in BK. V, 15 van De finibus bonorum et malorum. In de volgende
paragraaf gaat Cicero verder: er is dus iets waarop dit alles betrekking heeft. En dit is het
uitgangspunt van waaruit het gelukkige leven, waarnaar iedereen streeft, gevonden en
gerealiseerd kan worden. Dan volgt: ‘Quod quoniam in quo sit magna dissensio est, ... Is het
niet alsof men Spiegel hoort? In bk. V luidt vs. 364: ‘Maar om t'verschil in deezen was oijt
meest gevecht’. Dit zij toeval or niet, in ieder geval zou hier het proto-type kunnen liggen voor
Spiegels verzen 366-371 in bk. V. Ook Cicero begint met afwijzen van het genot als hefboom
voor het geluk. De verdere uitwerking is bij ieder van hen verschillend, begrijpelijk: Piso
bestrijdt andere mogelijkheden die tot geluk leiden dan het peripatetische systeem. Spiegel
geeft niet anders dan een overzicht van karakteristieken.
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niet tegen de slagen die hem treffen. Dus: geen verzet, dat ‘onrust zou baren’ (vs.
466), maar ‘willich dragens wil van t'nootlijk wedervaaren’ (vs. 465). Zo toegerust
heeft men niet lief boven de waarde die een ding bezit, en bekoort, het ‘schijn-goett’
(vs. 467) niet. Wie in alles hetzij dat positief, hetzij dat negatief is, zijn heil bevestigd
ziet, die ervaart het bestaan van het lot niet. En wordt iemand door tegenslag in
droefheid gedompeld, hij bedenke dat hijzelf het die kracht heeft gegeven. De vraag
doemt op: wat is het hoogste goed? Het antwoord is tweeledig. Allereerst het
belangrijkste: goed worden.
Voor Spiegel betekende dat een leven met een hoge moraal leiden, en hiermee
trad hij in de voetsporen van de stoïci: ‘quod honestum sil, id bonum solum habendum
est’ laat Cicero Cato constateren, wat moreel schoon is, dat moet alleen voor goed
gehouden worden. (De finibus III, 28). Het valt niet moeilijk bij Seneca dergelijke
uitspraken te vinden: ‘summum bonum est, quod honestum est’ (Ep. LXXI, 4), ‘unum
est enim bonum, quod honestum (Ep. LXXVI, 6). In Ep. CXVIII gaat hij de relatie na
tussen de beide begrippen en constateert: het goede komt voort uit zijn
verbondenheid met het moreel schone, maar dit laatste is het uit zichzelf. Wat goed
is zou slecht kunnen zijn, het moreel schone kan alleen maar goed zijn. Het zou
niet moeilijk vallen het aantal voorbeelden uit te breiden. De tweede voorwaarde
voor het hoogste goed: het bevredigen van de neigingen van ziel en lichaam. Beide
voorwaarden openen de weg naar wat nu volgt, kort samengevat: ziel en lichaam
zijn één, de eerste heeft de leiding, maar het tweede mag niet verwaarloosd worden,
veel minder overvoerd worden. De natuur heeft het zo geschikt, dat de ziel het
bestuur heeft in de combinatie, er moet daarom alles aan gedaan worden die te
verzorgen. Maar juist daaraan schort het bij velen en dat brengt hen in het verderf.
Het komt erop aan de ziel gezond te maken of te houden door kennis van de
waarheid en de auxiliaire deugden. Het falen van menigeen mag anderen tot baken
dienen en tot een les strekken. Deze visie op de mens is uitermate belangrijk, omdat
er duidelijk afstand wordt genomen van de platonische opvatting, waarbij - ook al
wordt het dualisme beleden - een neiging is tot geringschatting van het lichaam, en
evenzeer van de christelijke, de orthodoxe zienswijze, waarbij dat in nog sterkere
mate het geval is: de zonde kleeft aan het lichaam. Spiegel distantieert zich hiervan
en belijdt een zuiver natuurlijke visie. Hij sluit zich aan bij die welke Cicero Piso laat
uiteenzetten in het vijfde boek. Piso gaat uit van de natuurwet - ook Spiegel heeft
die in bk. II, 222 genoemd - dat ieder schepsel zichzelf lief heeft en alles doet om
zich te handhaven en zijn bestaan te garanderen. Wat is daarin de natuur van de
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mens? Het is evident dat de mens is samengesteld uit ziel en lichaam, de eerste
rol is toebedeeld aan de ziel, de tweede aan het lichaam. Het lichaam is zodanig
dat het beter is toegerust dan andere lichamen, de ziel is zo geformeerd dat zij de
zintuigen in dienst heeft en bovendien een superieure eigenschap bezit, die der
intelligentie, waaraan de gehele mens gehoorzaamt en waarin een wondere kracht
huist, die van nadenken, overwegen, en weten van alles waartoe zij in staat is.
Hoewel de krachten van het lichaam niet te vergelijken zijn met die van de ziel,
moeten toch alle delen in een goede staat van gezondheid worden gehouden om
hun natuurlijke functie te kunnen vervullen. Er is geen sprake van een depreciatie
van het lichaam bij Cicero, en ook bij Spiegel niet. Wij moeten dus constateren dat
de natuurlijke mens voor Spiegel het uitgangspunt van zijn visie op de mens was,
zijn voorbeeld vond hij in Cicero's De finibus bonorum et malorum, in het vijfde boek.

IV Spiegels psychologie achter zijn opvattingen
Boek IV en V sluiten aan bij het slot van Bk. III, de visie op de mens als natuurlijk
schepsel. Het zijn de boeken van de psychologie en de praktische toepassing in de
moraal van het leven van alledag. Bk. IV is ook het boek van Apollo en de muzen.
Een voor de hand liggende vraag: wat hadden Apollo en de muzen met Spiegels
doel: streven naar het summum bonum, te maken. De situatie: Spiegel heeft zich
vermeid in zijn bloementuin en peinst over de hebbelijkheid van velen om aan
uitheemse, dure planten de voorkeur te geven boven die uit eigen land. De avond
valt en hij begeeft zich ‘int tempeltgen der Muijsen’, naar boven om te rusten. Hij is
tussen waken en dromen, en in die toestand kan er alles gebeuren. Het is hem alsof
hij in de verte de Diemermeer hoort ruisen, maar het is een zomerse hoos, waaruit
Apollo en de negen muzen te voorschijn komen. Wat nu volgt geschiedt als in een
droom, vergelijkbaar met de trance-toestand elders. De rol van de muzen is belangrijk
in de Hert-spiegel, ieder boek immers heeft de naam van een muze meegekregen.
Van Apollo worden twee dingen gereleveerd: allereerst houdt hij een betoog over

5

Eerst wordt de tendentie vastgesteld in alle schepsels: ‘Omne animal se ipsum diligit ac, simul
ut ortum est, id agit, ut se conseruet ...’ d.i. ‘ieder levend wezen houdt van zichzelf en, zodra
het geboren is, is zijn handelen erop gericht zich veilig te stellen ...’ V, 24-33). Daarna te
beginnen bij paragr. 34 volgt de aard van de mens: ‘Atqui perspicuum est hominem e corpore
animoque constare, cum primae sint animi partes, secundae corporis ...’ d.w.z. ‘maar het is
duidelijk dat de mens uit een lichaam en een ziel bestaat, waarbij de eerste rol aan de ziel is
toebedeeld, de tweede aan het lichaam’.
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zijn omzwervingen: waar hij achtereenvolgens de poëzie heeft gebracht, totdat hij
tenslotte in de lage landen zich heeft gevestigd om er te wonen, en in de tweede
plaats: hij zet zich neer in ‘t'linker Herts-holl’ (vs. 243). Geheel in overeenstemming
met Spiegels opvattingen stelt Apollo de functie van de dichtkunst. Op het ‘utile’,
het nuttige, valt de volle nadruk. Tijdgenoten en nakomelingen kunnen er hun
voordeel mee doen, maar het allermeest zal de schrijver er zelf baat bij hebben. En
dat is nodig, want om anderen goed te maken, moet men eerst zelf goed zijn. Maar
de praktijk toont dat men een ander wil onderwijzen, de juiste weg voorschrijven,
terwijl men zelf ongecultiveerd blijft, verward in de erfzonde, voortkomend uit de
slechte voorbeelden en gewoonten van het land. Twist is er over dingen die niets
met hun heil hebben te maken. Toch acht men dit gering. De hoofdtaak ligt in het
graaien naar geld. Daarop komt Kleio aan het woord. Zij keert zich tegen het altijd
werkzaam slaven om bezit, terwijl de ziel in armoede wordt gelaten, en het doel van
het leven ‘verr' ijet beeters in’ heeft. Hoewel de ervaring leert dat erfgenamen zich
allerminst gedragen naar de wensen van de erflaters, blijven ze toch wroeten met
een beroep op het exempel van de mier en de sprinkhaan. Kleio neemt het thema
van de anthropologische visie aan het eind van bk. III nogmaals op. Ziel en lichaam
completeren elkaar. De ziel heeft voedsel nodig om lichaam en bezit te sturen, het
lichaam evenzeer als de woning van de ziel. Voorbeeldig Spiegeliaans zijn verzen
als deze: ‘zouw anwas des verstands doen onverstandich dwalen?/zal onvernuft
recht stieren daar vernuft zal falen?/zal die kloek ziel-heijl zoekt kleijn achten lijfs
gevaar?/en die zijn ziel verzuijmt zijn lijf best nemen waar?’ (IV, 185-188). Menig
wijsgeer heeft een leven zonder zorgen in bos of veld verkozen boven het dwaze
schrapen voor welgesteldheid. En al maakt hun voorbeeld weinig indruk, daarom
hoeven wij de doper aan de Jordaan, Johannes op Patmos, het geschenk van
Prometheus, Heraclitus, die de leer van Pythagoras en Hesiodus navorste, niet te
verachten. Wat zijn de muzen, wat is hun functie? De dichtkunst is slechts ‘bij-werk’,
zij zijn geen ‘doen-niets luij versuft op t'leedich zinghen’ (IV, 201), zij zijn
‘naspeurings-dochters’ in ieders innerlijk. Tot voordeel van een ieder wekken zij
edele verstanden op tot bijzondere daden: Asclepius tot de artsenij, Orpheus tot het
burgerlijk bestuur, Hesiodus tot het beheren van huis-zaken, Homerus tot het
beschrijven van heldendaden, Vergilius tot 's keizers raadgever, Horatius tot de
krijgsdienst. ‘Zelf-kund-zeeden-stuijr’ (IV, 219), d.i. het sturen van de zeden door
zelfkennis, dat is hun werk, en zij prijzen alleen ‘zelfs-goedwordinghs-ernst’ (IV,
226), d.i. de ijver om zelf goed te worden. Er is geen dwazer ding dan heil en deugd
te leren,
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maar zelf in de klauwen van de ondeugd te blijven.
Dit betrokken zijn van de moraal op het individu behoort tot de keur van Spiegels
gedachten, verbonden aan de muzen. ‘In t'linker Herts-holl zett Apollo zich te recht’.
(IV, 243). Men kan dit als een mededeling aannemen, misschien even denken aan
het hol in bk. III, dat de vorm van het hart had. Maar daarmee is de zin niet gegeven.
Welnu, op de Apollotempel in Delphi stond γνω̑ϑι σεαυτόν, ken u (zelf) [ons ‘ken
uzelf’ zou in het Grieks luiden γνω̑ϑι αὔτός σεαυτόν]. Apollo wordt dus gezien als
het symbool van de zelfkennis, het belangrijkste uitgangspunt van Spiegel bij zijn
beschouwingen. Cicero in zijn De finibus bonorum et malorum laat Piso belogen,
dat het erom gaat te weten wat de natuur in ons gelegd heeft. Daar dit voorschrift
te verheven is om van een mens te komen, heeft men het toegeschreven aan een
godheid. ‘Iubet igitur nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos’. (V, 44). De Pythische
Apollo gebiedt ons onszelf te kennen.
En onszelf kennen, zo vervolgt Piso, bestaat hierin, dat wij de krachten van ziel
en lichaam kennen en een leven leiden dat die krachten tot volle ontplooiing brengt.
Dat wil voor Cicero en ook voor Spiegel zeggen, dat die van de ziel de leiding
hebben, maar die van het lichaam niet verwaarloosd worden. Hier gaat het om de
krachten van de ziel. Apollo bekijkt ze kritisch. Hij legt criteria aan: wie heeft het
gezag, wie is vrij, wie onderdanig, wie dienstbaar. Hij vraagt naar hun rechten: wie
is van origine aanwezig, wie komt later binnen, en kan zich dan doen gelden, en
wie heeft geen enkel recht, maar kan grote verwoestingen aanrichten. Hij informeert
naar de grondslag van het bestuur: of om beurten, of door het grijpen van de macht,
of op wettige basis, in overeenstemming met de natuur. Het antwoord wordt gegeven
door Kleio: zij ordent de krachten. Van origine zijn aanwezig: vernuft (ratio), moed
en genegenheden; een driedeling naar het model van Plato: λογιστικόν, ϑυμοειδές,
ἔπιϑυμτικόν.
De intogelingen zijn de krachten die onder inwerkingen van één van de
grondkrachten ontstaan: begeerte brengt lust mee, de moed kan tot hartstocht
worden, de wil wordt door de genegenheden gegenereerd, het verstand wordt door
de ratio opgevraagd. De indringers, die geen rechten hebben, en ontstaan door het
falen van de grondkrachten zijn de erfzonde en aanwenst van allerlei soort. De drie
essentiële krachten worden in beelden ten tonele gevoerd. Het vernuft is een
blinkende parel van kristal, omgeven door een tekenring, een ring waarop beelden
kunnen verschijnen. Deze worden er heen gestraald uit de hersenen; van de draaiing
van de ring hangt het af of ze recht of verwrongen de genegenheden bereiken. Het
beeld is een soort mikrokosmos, misschien gevormd naar
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analogie van de zon in het centrum en de dierenriem. De genegenheden worden
vergeleken met vlinders. De aanschouwing van vlinders op een bloemperk die
plotseling opvliegen en weer neerdalen, een ‘wufte activiteit’, kan Spiegel tot de
vergelijking hebben gebracht. De ‘moedt’ tenslotte is als een ‘wazem vlam’.
Waarschijnlijk moeten wij hier denken aan een vlam gevoed door een damp, een
gas, bv. moerasgas. Al naar de omstandigheden meer of minder gunstig zijn kwijnt
de vlam, is normaal, of schiet fel uit. Daarmee stemmen overeen de moedeloosheid,
‘des moeds bedaarde krachten’, en de ‘groote heevicheijt’. Ik zal trachten deze
beelden over te brengen in de Spiegeliaanse psychologische terminologie. Apollo
- de zelfkennis - constateert dus deze drie krachten, en vraagt ook naar de onderlinge
verhouding: hoe werken die krachten ten opzichte van elkaar.
Voor Plato gold het λογιστικόν als de heerser in de ziel, en voor Spiegel is het
vernuft, de rede oppermachtig. Dat brengt consequenties mee. Voor het falen in
morele zaken is het vernuft tevens verantwoordelijk. Dat komt omdat zijn zuiverheid
kan worden aangetast. Verschillende aspecten zijn kwetsbaar. Allereerst is er een
‘intoogheling’, het ‘verstant’. Wij moeten het woord intogeling niet letterlijk nemen,
er is geen sprake van dat het verstand binnentrekt, het is er, het is een aspect van
het vernuft. Daar zit niet de vergelijking. Die heeft betrekking op het vrij zijn van het
verstand. Het verstand is vrij, maar heerst niet, dat doet het vernuft in zijn totaliteit.
De functie van het verstand ligt in de berading, dat is het tegen elkaar afwegen van
argumenten om tot een besluit te komen. Coornhert definieert het verschil tussen
rede (vernuft) en verstand als volgt: het verstand houdt zich bezig met slechts één
ding of voorstel, maar de rede met vele dingen die zij met elkaar vergelijkt
1
(Wellevenskunste II, II). Spiegel onderscheidt recht verstand, onverstand,
mis-verstand, en kwaad verstand. Het recht verstand beoordeelt de dingen op hun
pure waarde en komt daardoor tot houdbare conclusies. Het onverstand - het wordt
hier niet vermeld, maar zie bk. I, 501- 507 - is bij kinderen en geestelijk
gehandicapten. Het redeneert onzuiver, maar er is geen sprake van schuld. Het
mis-verstand werkt met ondeugdelijke argumenten en komt tot valse conclusies.
Zodra de mens tot de jaren des onderscheids is

1

Twee dingen onderscheiden de mens van ‘alle 't ander ghedierte’, zo begint Coornhert, zijn
betoog in het hoofdstuk ‘Vande redene’. Dat zijn de rede en de onsterfelijkheid. ‘Want boven
al 't ander ghediert is de mensche gheëdelt met redene. Deze is een kracht des ghemoeds,
vele zaken onder een anschouwende ende 't een uyt het ander onderscheydende, zo dat zy
toestemt alle de zelve, gheen vande zelve, of eenighe vande zelve. ‘Tghene zy voor waarheyd
kent stemt zy toe, verwerpende het valsche. De verstandelyckheyd en ziet maar op een ding
of voorstel, maar de reden op vele dinghen, die zy hout jeghen malkanderen’. (Wellevensk.
II, II, 2.3)
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gekomen is er sprake van schuld. Het kwaad verstand heeft hetzelfde resultaat,
maar er is de boze opzet zo te handelen.
Ook kent Spiegel nog na-verstand; dat is in feite recht verstand, nadat het
mis-verstand het veld heeft geruimd. Het verstand speelt een zeer belangrijke rol
in het psychologie-model van Spiegel. Het is bepalend voor de categorieën van
goed en kwaad. Spiegel constateert dat zelf ook: ‘maar t'verstant grond-oorzaak is
van t'quaat’. (vs. 443b). Hoe raakt het verstand zo op het verkeerde pad? Het zijn
de vreemdelingen die het bewerkstelligen. Vreemdelingen inderdaad, want zij komen
van buiten, ze maken in origine geen deel uit van de ziel. Het zijn erf-zonde en
aanwenst ‘al vreemd, en veeler hand’ (vs. 252). De erfzonde: dat zijn valse meningen,
inzichten, verwachtingen, houdingen die de mens van zijn jeugd af meeneemt,
overgedragen door de ouders, door de min, kortom door de omgeving. Het tweede
element, de aanwenst: vooral traditionele landelijke gebruiken leiden tot gewenning,
tot aanwenst, die zich zo vastzet, dat de mens er niet, of met grote moeite van kan
loskomen. Zo staat het verstand voortdurend onder de druk van erf-zonde en
aanwenst. En dan nog wordt het bedreigd door ‘achteloosheijt’, een nalatigheid,
een ziek zijn van het verstand, dat niet de spanning weet te bewaren om de kwade
invloeden te bedwingen. De deugd van de temlust is niet genoeg in ere (vs. 436).
De temlust, zo zegt Coornhert, ‘is een maticheyd daardoor die lust by bestieringhe
des redens werdt betemt’. (Wellevenskunste VI, V, 1). Een omschrijving die geheel
strookt met Spiegels opvattingen. Met de lust zijn wij aangekomen bij de tweede
grondkracht van de ziel: de neigingen. Zij zijn een machtige hefboom, zo niet de
machtigste voor het menselijk handelen.
Dit komt vooral, omdat zij instinctieve, onbewuste drijfveren daarvoor zijn. Lust
en wil zijn intogelingen. Alweer, dat betekent, niet dat ze van buiten komen, maar
dat ze vrij zijn in die zin, dat hun intensiteit kan variëren. Ze worden beide door de
neigingen gegenereerd. Lust ontstaat bij de bevrediging van een neiging, wil is een
uitvoerend principe. Beide hebben leiding nodig en die geeft de rede. Die treedt op
als beperkende of toelatende factor. Voor het summum bonum moet de rede de
lust binnen de perken houden, zodat zij zich gedraagt in overeenstemming met wat
2
de natuur vraagt. Maar wanneer erf-zonde en aanwenst het verstand valse inzichten
dicteren (een voorbeeld: het is nodig en nuttig veel geld te

2

Cicero zegt hel zó: Daar de oorspronkelijke tendentie van onze ziel gericht is op dingen die
in hun aard volmaakt zijn, moet vastgesteld worden dat er, als wij eenmaal het ding van die
tendentie bereikt hebben, een uiterste grens is, waar de natuur niet verder gaat, en dat is het
summum bonum.
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verwerven, of het is mannelijk in staat te zijn veel te drinken), is de lust ongebonden.
Lustbeleving en redelijk inzicht zijn twee antipoden in de menselijke ziel, ze strijden
om de voorrang. Dit vindt zijn neerslag in moraal-filosofische geschriften, Plato wijdt
3
er zijn dialoog Philebus aan. Voor de bevrediging van de genegenheden ontstaat
spontaan de wil, maar die blijft onderdanig aan de rede bij Spiegel, anders dan bij
4
Coornhert bij wie de wil de koningin van de ziel is. De rede (het vernuft) kan de wil
elk ogenblik afbreken en haar aandacht op een ander object richten, waarvoor de
wil opnieuw tot leven wordt geroepen. De afhankelijkheid kan niet duidelijker
uitgedrukt worden.
Hoezeer de genegenheden passief zijn blijkt ook uit het feit dat de derde
zielekracht, de ‘moedicheijt’ lust en wil kan opstoken tot begeerlijkheden en
hartstochten (vs.277). De moedicheijt zendt - evenals het vernuft - stralen uit, zowel
naar de genegenheden als naar het vernuft. De ‘moedicheijt’ opereert dus zelfstandig,
al kan zij niet op eigen gezag het vernuft binnendringen. Wanneer het verstand de
berading goed uitvoert, met zuivere argumenten werkt en tot juiste besluiten komt,
is het vernuft oppermachtig in de ziel. Zodra echter valse argumenten door het
verstand worden aangevoerd, kan het de hulp van de ‘moedicheijt’ inroepen.
Eenmaal binnen gelaten gedraagt zij zich als oppermachtige heerseres, zij stookt
de erf-zonde van de aanwenst zo op, dat die het vernuft als in slavernij houdt. Wordt
Spiegel ontrouw aan zijn eigen systeem, aan zijn beginselen? Het lijkt maar zo. Een
beeld kan het verduidelijken. Een vorst is souverein, hij heeft het oppergezag. Stel
dat hij een minnares heeft, die hem zijn handelen influistert. Ziedaar de verhouding
van het vernuft en de moedigheid. Spiegel kent aan de moedigheid een diepgaande
5
invloed toe op het zieleleven. Dit geschiedt vooral door druk op de beide andere
3
4
5

Men zie de samenvatting van de Philebus in deze inleiding.
Hierover heb ik geschreven in: Spiegel, Coornhert en de wil: vrij of gebonden in Spiegel der
Letteren, 30ste Jaargang 1988. Nr. 2-3.
In Plato's Staat heerst rechtvaardigheid, als de drie standen: boeren/handwerkslieden, soldaten,
en leiders ieder hun plicht vervullen, en binnen de aangewezen grenzen blijven. Evenzo is
het in de ziel: ook daar is rechtvaardigheid, wanneer de afzonderlijke krachten blijven binnen
hun functies. In De Staat lezen wij: ‘De rechtvaardige duldt n.l. niet dal de verschillende delen
in hem de taak van andere verrichten, noch dat de verschillende beginselen in zijn ziel zich
met elkaars zaken gaan bemoeien. Neen, hij zorgt ervoor dat alles waarlijk op zijn plaats is
in zijn eigen huishouden en dat hij de baas is over zichzelf. Hij weet de drie delen te doen
harmoniëren net als de drie grondtonen van een akkoord: de hoogste, de laagste en de
middelste, en al wat daar nog tussen kan liggen. Dit alles verbindt hij, en uit een veelheid
wordt hij volledig één: matig en geharmonieerd. Zo kan hij dan tot de daad overgaan, en bij
al wat hij doet - geldwinning, lichaamsverzorging, staatsaangelegenheden, private
overeenkomsten - acht en noemt hij “rechtvaardig” en “schoon” de daad die deze gesteltenis
vrijwaart en mee helpt tot stand te brengen. En “wijsheid” noemt hij de wetenschap die bij
deze handeling voorzit. “Onrechtvaardig” noemt hij echter elke handeling die deze gesteltenis
verstoort, en als “dwaasheid” beschouwt hij de mening, die bij deze - ditmaal onrechtvaardige
- handeling voorzit’. (De Staat, 443d-e en 444 a, vertaling De Win) Spiegels ‘Van natuurlicke
Geneichtheid’ - Op der Ghereformeerden ghevoelen, Wy zijn van naturen gheneicht, Godt
ende onse even naasten te haten - verwacht men een commentaar op de Hert-spiegel. In
feite is de inhoud gelijk aan wat hij in zijn gedicht ook zegt, vaak met dezelfde woorden. Eerst
weerlegt hij de opvatting dat wij God moeten haten. Hij gaat daarbij uit van zijn principe, dat
wij geneigd zijn het schone lief te hebben. Daar er niets schoner is dan God, moeten wij God
liefhebben niet alleen, maar in het algemeen lief hebben. Nu is de geneigdheid blind en heeft
leiding nodig. Die leiding geeft het verstand. Maar als dat te kort schiet, blijven wij in de zonde,
en is bezinning nodig. Die bezinning richt zich op de dingwaardering. Worden de dingen zuiver
waargenomen, dan is de leiding van de geneigdheden goed, en ligt het hoogste goed in de
bevrediging van die neigingen, en die heeft God tot doel. Daarnaast speelt de dankbaarheid
- ook een neiging - een grote rol: God nu bewijst de mensen zoveel weldaden, dat de mens
wel gedwongen is Hem dankbaar te zijn. Daarom, zo concludeert Spiegel, is de mens van
nature geneigd God lief te hebben. Dan bestrijdt hij de ‘andere spruek: Wy zijn gheneight tot
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alle quad, ende onbequaam tot alle ghoed’. Zijn verweer berust op zijn principe: niet de neiging
is slecht, maar het verstand dwaalt, verleid door de schone schijn, de valse waan. Hij haalt
Erasmus aan: Ex falsis opinionibus oriuntur omnia peccata vitae, d.i. Uit valsche meeningen
ontstaan alle zonden onzes levens. En van een ander: Malum judicium omnis mali causa,
‘Een quaadt oordeel is oorzaak van alle quaadt’. Deze uitspraken stroken alleszins met
Spiegels visie. Dan volgt: ‘Maar also an dit gheschil de erfzond, vrye wil, ende Christelicke
zaligheid vast is, zo wil ik daar iet van roeren, opdatmen merken magh, dat mijn bewoording
niet zo Pelagiaans is, of strijdende met de oude Kerke, als wel ten eersten aanzien schijnt’.
Hij citeert dan enkele uitspraken van theologen onverdacht van ketterij: Bernardus, Hosius,
Thomas, en Navarra in zijn handboekje. Ieder van hen heeft wel iets te zeggen, waarmee
Spiegel akkoord kan gaan. Bernardus: Als gy de waarheit verstaat, ofte een ander doet
verstaan, zoo teelt gy Christus’. Navarra: ‘Cajetanus en Thomas stellen, dat iemandt zonder
de genade kan vervullen het gebodt van Godt lief te hebben, zoo veel belangt het wezen van
de daadt, al is 't niet wat belangt de verdienste van de zaligheit’. Wat een geleerde ‘theologant’
hem antwoordde op zijn vraag ‘Of Gods almachticheid niet en vermagh buyten historiale
kennis van Christus passy iemand zalicheid te verghunnen’ was hem uit het hart gegrepen:
‘God heeft ons een wet ghegheven, daar hebben wy ons na te rechten; maar hy is boven zijn
wet, wy hebben hem gheen wet te stellen’. Dat is het vooral wat hij zijn tegenstanders verwijt:
zij willen zich bemoeien met Gods regiem. ‘Voorwaar als ik der Ghereformeerder drift in de
grote verdurventheid des Natuurs inzie, zo ghedenkt my vaak Senecas spruek: Nolle in causa
est, non posse praetenditur’ d.i. de oorzaak is het niet willen, het niet kunnen wordt
voorgewend. Het verschil in inzicht is apert: zij zien de ‘zwaricheid in de onontworstelijcke
gheneichtheid’, Spiegel legt die in het verstand. Zo zij dat konden inzien, verzucht hij, dan
zouden zij ieder kunnen aansporen tot beter verstand, en zou de ‘zwaricheid’ weg zijn, ‘want
elk leeft na zijn verstand’. Zo meent Socrates, en die had gelijk, vindt Spiegel. Ieder die in
zich zelf gaat, moet dat toestemmen. Alleen, zijn tegenstanders gingen niet in zich zelf, zij
hielden vast aan het van buiten komende dogma. De kloof was onoverbrugbaar. Hoe komt
het dat men niet goed leeft? Het ‘quaat verstand’ houdt de ziel in zijn greep: men kent de
goedheid Gods, men kent het heil van de deugd, maar de afgod van geld, staat, eer, roem
en wellust houdt de overhand. Daarom spoort Jezus aan in Zijn woord te blijven, dan zal men
de waarheid kennen en waarlijk vrij worden. Maar dit alles wuift men weg, en leert uit
‘horenzeggens-school’ over God en de deugd spreken, ja preken. Er is twee soorten
eigenliefde: een goede die ernaar streeft zelf goed te worden, zalig te leven en zalig te sterven;
aan deze liefde kan het recht ontleend worden anderen de goede weg te wijzen. Er is ook
een eigenliefde die een ander naar zijn pijpen wil doen dansen, en in de hemel helpen, terwijl
ze verzuimen er zelf naar te streven. Deze eigenliefde is een ‘ghoetdunkende
eyghenzinnicheid’, waaruit eigen wil voortkomt, die ons in de hel houdt. Het was deze eigenzin
die Adam verleidde en het ons nog elke dag doet. Deze eigenzin beoordeelt de dingen niet
naar hun natuurlijke waarde, maar naar de waarde die ze in onze zin hebben. Uit deze
eigenzinnigheid spruit ook voort dat wij ons verheven boven een ander achten, en de daden
van een ander als een belediging opvatten. Al deze zonden hebben het kwaad verstand tot
moeder. En als dit kwaad verstand de moedige krachten te hulp roept, dan worden de
beledigingen opgezweept door toorn en wraaklust. Nu is die moedige kracht, die onze wil tot
moedwil kan maken, niet zondig of schuldig, maar het misverstand ‘Want gebruyktze recht,
zo zalze grootmoedicheids ende sterkmoedicheids steunzel zijn; geduldicheids ende
gelijkmoedicheids ook’. Besluitende zegt Spiegel, ‘dat noch de natuurlicke gheneightheid,
noch de moed, die men alle beyde onredelicke delen onzes ziels noemt, in ghenen menschen
iets quaats ofte zondighs aan zich nemen: maar dattet altemaal op het misverstand aankomt’.
Het slot is typisch Spiegeliaans. Ik heb dit behandeld in mijn Hert-spiegel, maar voor het
gedicht te drukken, wil ik er wel met anderen over spreken, of in het publiek of en petit comité.
Daarin kan slechts waarheids-winst voor mij liggen. Ik zoek geen eer, aanhang, of aanzien,
of wat ook. Verschilt men met mij van mening, ‘ik sal wel rusten ende zwijghen, ende laten
de wereld daarze wil. Castalio is in mijn zin een wijs man gheweest, maar ik wil hem 't
bestraffen van 't geen in mijn ogen onrecht is, niet volghen, noch Erasmus, noch Coornhert’.
Spiegel, een individualist, begrijpelijk, iemand die als Socrates het doorgronden van eigen
ziel tot leidend principe had verheven, moest wel een visie ontwikkelen die hem kritisch deed
staan tegenover de opvattingen van anderen, al weerhield hem dat niet van hen over te
nemen waarmee hij het eens was. Als ik gelijk heb, en de Hert-spiegel in 1602 voltooid was
- zie mijn bespreking van de uitgave van Hoofts Brieven door Van Tricht in Spiegel der Letteren,
24ste Jaargang, blz. 169 - moet Van de natuurlicke Geneichtheid geschreven zijn tussen
1602 en 1612 - Spiegels sterfjaar - naar mijn oordeel aan het eind van die periode. Hij had
dus toen de bedoeling de Hert-spiegel zelf uit te geven. Waarom het er niet van gekomen is
weet ik niet. In 1614 verschijnt de eerste druk, een vrij onaanzienlijk uitgaafje. Zouden de
uitgevers het debiet van de Hert-spiegel niet hoog hebben aangeslagen? Daar tegenover
staat het hs. met een vergrote titelpagina van de druk-1614, ongetwijfeld door een bewonderaar
tot stand gekomen.
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krachten, het vernuft en de genegenheden. Er zijn twee mogelijkheden: de invloed
is heilzaam of verderfelijk. Dit hangt samen met de aard van de moedigheid: het
laatste, als de moedigheid verwordt tot moedeloosheid, of ontvlamt tot hevigheid,
het eerste, als de moedigheid zich gematigd en beheerst opstelt.
Spiegel heeft een ruime plaats ingeruimd voor de beschrijving van de moedigheid.
Dat is te begrijpen, daar juist hier de conflictstof lag met Aristoteles. Wat was de
controverse Aristoteles-Spiegel? Spiegel neemt die heel serieus. Hij spreekt van
de ‘schijngeleerdheijds Prins’ (IV, 329), en spottend van ‘Des grooten Aristotels
hoogh geachte klaarheijd’ (IV, 313). Het verschil van inzicht betreft de hefboom die
de mens tot handelen brengt. Spiegel stelde - hij kon moeilijk anders - alle vertrouwen
in de rede. Aristoteles had deze mogelijkheid ten stelligste ontkend. Hij had betoogd:
er moet een emotionele grond voor het handelen zijn en die had hij gevestigd in de
moedigheid. Spiegel spreekt daarom van ‘onbedwinghlijkheijt’ (IV, 330), hij localiseert
hier de hartstochten, die door de rede bedwongen moeten worden. Aristoteles geeft
toe aan zijn lusten, zonder te proberen wat de rede vermag in dezen. Een tweede
verwijt dat Spiegel tot Aristoteles richt: hij delft niet zoals Socrates naar zelfkennis,
maar weet uit ‘hooren-zeggen’. Socrates had zich in bedwang: eens stond hij een
etmaal roerloos, nadenkend over een probleem. Zó deed hij ervaring op. Hij toonde
dat hij kennis had, tegenover de ‘kunst-rijke laffe praat’. (IV, vs.343). De waarachtige
kennis komt door ervaring. Zelfkennis is een eerste voorwaarde daarvoor, de mens
moet weten welke krachten er leven in zijn ziel en hoe die zich tot elkaar verhouden.
De schoolgeleerdheid kan hem dat niet vertellen, hoogstens een handreiking geven.
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Nu is één van de belangrijkste krachten in de ziel - wij zagen het reeds - het verstand.
Dit bepaalt zijn handelen, in daden en woorden. Daarin - ook al zegt, ja meent men
het tegengestelde - komt de ware aard van de mens aan het licht. Zo meent
menigeen de deugd lief te hebben, maar als het mis-verstand niet is opgeruimd,
blijft dat oppermachtig. En het blijft ‘verstand’, ondanks dat het ‘mis’ is. Het werkt
niet anders dan het recht verstand. Beide, het recht verstand en het mis-verstand,
stellen de waarde der dingen vast. Het misverstand prijst bezit, geld, eer, hoge staat,
macht, wraak als hoogste goeden. Het recht verstand verwerpt deze als
schijngoeden, en plaatst het heil, de deugd in top. Wanneer ge uw verstand wilt
zuiveren, wilt aanpassen aan de normen van de deugd, blijkt het u dat dingen die
ge als vaststaand beschouwde, hun zekerheid verliezen. Spiegel geeft een voorbeeld:
de erfzonde ‘wieghleers mis-verstant’. Door de ongehoorzaamheid van Adam is de
erfzonde uitgebreid over het gehele menselijk geslacht, een verdorvenheid der
gehele natuur, een erfelijk gebrek waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn.
Vandaar Spiegels kwalifikatie: de leer die het kind in de wieg reeds beladen ziet
met de zonde. De mens blijft gedurende heel zijn leven in de ban van deze doem,
want deze zonde wordt door de doop niet geheel teniet gedaan, en hij kan in arren
moede zijn hoop slechts vestigen op Gods barmhartigheid en genade. Spiegel
verwerpt de erfzonde, hij ziet dit dogma als een mis-verstand. Hij was het eens met
Pelagius, die deze zonde niet anders opvatte dan uit navolging. Spiegel spreekt
van een ‘schaduw-beelt’; men kan dit tweevoudig verklaren: de zonde lag als een
schaduw over het leven van de mens, en de erfzonde was niet meer dan een
schaduw, een onwerkelijkheid. Steeds weer keert Spiegel terug tot zijn opvatting
dat het misverstand de schuldige is in mentale deraillementen. De heetbloedige, zo
redeneert hij, is niet door zijn complexie gepredisponeerd om grammoedig te zijn.
Neen, het is het mis-verstand dat het vermoeden voedt dat een ander verdenkt
onrecht te doen. Niet anders staat hij tegenover hen die zich verschuilen achter
onbedwinglijkheid: zo in de trant van ‘ik kan niet anders, ik ben nu eenmaal zo’. Ook
hier wordt het verstand verantwoordelijk gesteld. Er is geen sprake van onmacht,
het verstand is oorzaak van het kwaad. Als het mis-verstand een onjuiste
dingwaardering heeft, als het geld, eer, macht, wellust als ‘schoon’, d.i. in morele
zin verheven ervaart, moet de mens die liefhebben en als hoogste goed zien. Als
ge echter later weet, dat ze slechts schijn-heil zijn, dat de schadelijke invloed van
hun onmatigheid u dwars zit, dat ze ook immoreel zijn, gaat uw liefde tot hen teloor,
en wordt vervangen door de liefde tot het schone van een hoger staand gedrag.
Daarvoor is bezinning nodig, de eerste trede op de trap
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naar het heil. Bezinning betekent verlies van het bedrog van het mis-verstand. Uit
alles blijkt dat wat u kwelt en bezwaarlijk is, komt niet van buiten, maar is innerlijke
verdorvenheid. Maar de mens die het heil zoekt en het schone, d.i. het moreel
verhevene lief heeft, wijst het recht verstand de weg.
Hij wordt daardoor wijs, goed en machtig, eigenschappen die parallel lopen met
Gods attributen van wijsheid, goedheid en almacht V, 33. Wordt de natuurlijke mens
zo toch niet wat overmoedig? Men zou het kunnen concluderen uit de laatste twee
verzen van bk. IV.
Vint ghij noch lijkwel schort, als die door broosheijt sneeft,
zoo bidt al staagh om hulp dien die t'wilvaardich geeft.
De natuurlijke mens is dus toch zwak, hij kan het avontuur van het leven niet op
eigen kracht aan, hij heeft hulp nodig en die is voor hem beschikbaar. Als wij sterk
simplificeren kunnen wij zeggen dat de humanist - en Spiegel was een humanist vooral die benoorden de Alpen, putte uit twee erfenissen: de klassieke wijsheid en
zijn christelijke overtuiging. Voor alles wat te maken had met de klassieke filosofie,
voor alle grote figuren die deze hadden opgebouwd had hij een diep respect en
grote bewondering.
Een diepgaande kennis van de werken ging hiermee samen. Dit gold ook voor
de bijbel, in het bijzonder voor het Nieuwe Testament, voor de geschriften van de
kerkvaders, voor die van latere theologen als Thomas van Aquino, en die van
kritische gelovigen als Erasmus. Van atheïsme was geen sprake, hoogstens van
onverschilligheid tegenover de christelijke leer. Voor de zestiende-eeuwer was er
een taak weggelegd de twee stromingen te verzoenen. Eens hadden ze als
onverzoenlijke entiteiten tegenover elkaar gestaan, en het christendom was groot
geworden door de nedergang van de paganistische klassieke denkwereld. Maar
dat was lang geleden, en de vele controversen werden voorzichtig omzeild. Spiegel
meende dat zijn natuurlijke mens een schepsel Gods was en daarvan de kenmerken
moest dragen. Aan het slot van het derde boek wordt de natuurlijke mens beschreven
geheel naar klassiek model, nu treedt het christelijk-religieuze element, als
component op. In het begin van bk. V grijpt Spiegel terug op de laatste verzen van
bk. IV, nu hij de neigingen gaat beschrijven. Er is een dubbele inleiding. Zijn voettocht
naar de Haarlemse dreven waar zijn linnen gebleekt wordt, brengt hem niet in een
toestand van trance, zoals dat het geval was, toen hij op weg was naar de Veluwe,
maar wel in een situatie, waarbij gemoed en verstand geledigd zijn van zakelijke
beslommeringen, zodat, alles kan gebeuren. Dat doet het dan ook.

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

LX
Aan de voet van de ‘witte-blenk’ verschijnt Terpsichore en lokt hem tot zich. Zij
betoogt twee dingen: allereerst het bestaan van God uit Zijn werken, uit het
schepsel-boek. Zijn macht staat in schrille tegenstelling tot het toevallig
samenklonteren van ‘t'ondeelbaar stuijfstofs horten’ van de klassieke atomisten.
Het ‘nietich Avontuijr dat wordt zoo Godt’ (V, vs. 43b-44a), constateert Spiegel.
Hiervan neemt hij nadrukkelijk afstand ten gunste van de christelijke visie. Het
godsbewijs dient als fundament voor de christelijke trek die hij nu in zijn
mensbeschouwing een plaats geeft. Na in bk. IV zich bezig gehouden te hebben
met het verstand en diens tegenstrevers misverstand en onachtzaamheid, komt nu
een gewichtige psychische factor de neigingen aan bod. De neigingen zijn de eerste
‘hooft-gront-kracht’ die in al het geschapene aanwezig is, van de materie tot de
engelen-natuur. Deze neigingen streven naar ‘neijging-boett’, naar bevrediging.
Aarde neigt omlaag, vuur naar omhoog, om dat te bewerkstelligen zijn ze uitgerust
met een kracht daartoe. De planten en dieren hebben dat ook, maar bovendien
kracht tot perfectie, tot volmaaktheid. Het bereiken daarvan geeft ‘zoetheijt’, het
derven kwelling. De mens heeft meer, een genegenheid om te worden machtig,
goed en wijs. Dat zijn goddelijke attributen, maar de mens heeft die slechts in die
mate als zijn natuur dat toestaat, immers, hij beweegt zich tussen de grenzen, de
normen die God hem gesteld heeft. Daartussen ligt zijn vrijheid, daartussen is hij
niet gedetermineerd. Dat zou wel het geval zijn, als zijn neigingen hun gang konden
gaan, wat ze inderdaad pogen te doen (vs. 76). Maar zijn verstand - anders dan bij
de dieren, waar zij de ultima ratio zijn - is meester van het terrein, en al naar dit zich
als recht-, of mis-verstand openbaart, worden de neigingen goed of kwalijk gestuurd.
Dit laatste hangt samen met de wereld van schijn waarin de meeste mensen leven,
waarin de waan geldbezit, eer, hoge staat, roem als hoogwaardig en schoon ziet,
waardoor ze als hoogste goed worden ervaren. Is het verstand recht, d.w.z. dat de
dingen in hun juiste waarde worden gezien, dan wordt de bevrediging toegestaan
in zoverre zij in overeenstemming is met de natuur, waarbij de mate de bepalende
factor is. Twee dingen zijn de mens gegeven om tot het heil te geraken en gelukkig
te leven: neiging en verstand, maar zij kunnen hem ook verdoemen, als hij ‘achteloos
verzuijm’ en ‘mis-verstant verkeert’ niet weet te elimineren. Een neiging leidt tot heil,
het is dus natuurlijk dat het grootste heil ook de grootste ‘neigingh boetingh’, d.i. de
bevrediging van een neiging, dus lust geeft. Van alle neigingen spant de neiging tot
het schoon de kroon. Nu is er geen schoner schoon dan God. Deze
schoonheids-liefde dringt ons dus God lief te hebben. Daarvoor moet Hij
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gekend worden. 's Mensen weetzucht kwam hieraan tegemoet. Deze zou echter
tot steriel gekwel leiden, als God daarin niet had voorzien door hem het
schepselboek, het levensboek te schenken, waaruit hij alles kan leren, wat hij nodig
heeft, hetgeen culmineert in waarheidskennis.
Daarvoor heeft hij geen schoolse geleerdheid, geen schijn-wetenschap die hem
hoogstens een handreiking kan bieden, als hulp in te roepen. De ondervinding levert
hem het fundament. Nu zijn in zijn jeugd de valse beelden diep ingedrukt, en om
dat mis-verstand te overwinnen moet hij beginnen met de eenvoudigste elementen,
net als een kind dat leert spellen met de letters begint. Voor waarheidskennis is het
nodig dat hij afstand neemt van de pretenties van de volwassenheid, en terugkeert
naar de onschuld van het kind, zoals Socrates en Christus hebben geleerd.
Barmhartigheid, kinderliefde, en vooral dankbaarheid brengen de mens evenzeer
tot God, hetgeen tot zijn heil strekt. Liefde en het doen van goede daden geven hem
de hoogste lust. Bovendien, God geeft hem voortdurend oorzaak tot dank ‘dat ghij
ziett, dat ghij denkt, dat ghij weet, dat ghij leeft; zijn licht, lucht, kost, en kleedt, zijn
gaven meenichvuldich die maaken dat ghij staagh zijn goetheijt dank zijt schuldich’.
(vs. 311-314). De ziel in haar driedeling van krachten en derzelver werkingen heeft
hiermee haar voltooiing gekregen. Fundamenteel, en onbewust zijn de neigingen,
die de mens door bevrediging tot het hoogste goed leiden, daarbij gescreend door
het actieve deel van de redelijke kracht, het verstand, dat óf ten goede, óf ten kwade
werkt, ten goede, wanneer het recht is, en de dingen in hun pure waarde benadert,
ten kwade wanneer het door misverstand en achteloosheid een schijnwereld optrekt.
De derde kracht, het moedige deel van de ziel, mengt zich onder de eerste krachten,
en kan die gunstig beïnvloeden, wanneer zij evenwichtig zich doet gelden, ongunstig,
wanneer zij of tot flauwheid vervalt, of tot hevigheid zich opzweept. Zó luidt de
psychologische verantwoording van Spiegel wat betreft het streven naar het summum
bonum.

V De muzen als begeleiders van de boeken
De zeven boeken van de Hert-spiegel gaan vergezeld van de namen van muzen.
Wij hebben het vermoeden dat iedere muze iets te maken heeft met de inhoud van
het boek, waarmee zij verbonden is. Het feit dat er sprake zou zijn van een loutere
versiering wijzen wij af, deze opvatting zal de richting van mijn onderzoek bepalen.
In het vierde boek van de Hert-spiegel, komen de muzen op - negen in
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getal - in de volgorde van hun plaatsing aan het hoofd van de boeken, zeven namen
zijn gerealiseerd, de laatste twee hebben betrekking op waarschijnlijk geplande
boeken. Spiegel gaf hun attributen erbij. Ik geef ze hier van onderen af beginnend.
9. Urania

met graadboog en passer, kijkend naar
de sterren.

8. Polyhymnia

sloeg met de staf van Mercurius de maat.

7. Euterpe

blies op een fluit.

6. Erato

speelde op veel (vedel), of luit, (beide
snaren-instrumenten).

5. Terpsichore

met meet-gereedschap, bezig met
rekenen.

4. Kleio

met zandloper, maakte aantekeningen.

3. Melpomene

een bok volgde haar, zij droeg een
gouden kroon.

2. Taleije

met een zotstok, ‘hielt de zelve thoon’.

1. Calliope (Kalliop)

scheen uit een open letter-rol te zingen.

Het opvallende hierbij is de ordening. Wat bracht Spiegel ertoe Calliope het eerste
boek toe te wijzen en zo verder. Nu werden de muzen ook verbonden met de
planeten, waarbij de zon en de maan, vooral in de muziek-theorie om de harmonie
der sferen uit te drukken.
1
In Gafurius' Practica Musice vinden wij het volgende systeem.
9. Urania

sterrenhemel

8. Polyhymnia

Saturnus

7. Euterpe

Jupiter

6. Erato

Mars

5. Melpomene

Zon

4. Terpsichore

Venus

3. Calliope

Mercurius

2. Clio

Maan

1. Thalia

Aarde

De afbeeldingen van de muzen vormden de noten van een octaaf, van de laagste
toon, Clio, tot de hoogste, Urania. Thalia, de aarde was stom. De ordening van
Gafurius is dus niet die van Spiegel. Hij heeft blijkbaar niet allereerst de harmonie
der sferen op het oog. Ziehier zijn systeem.

1

De ordening van Gafurius heb ik gevonden in Edgar Wind, Pagan Mysteries in the
Renaissance. Plaat 20 toont die genomen uit Gafurius, Practica Musice, 1496. voorstellende
de muziek der sferen. Ik gebruikte het boek van Wind in de Peregrine-editie, 1967.
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9. sterrenhemel

Urania

8. Saturnus

Polyhymnia

7. Jupiter

Euterpe

6. Mars

Erato

5. Venus

Terpsichore (traditioneel hoorde
Mercurius Calliope tussen Zon en Venus)

4. Zon

Melpomene

3. Maan

Clio

2. Aarde

Taleije

1. Mercurius

Calliope

Dit is - ik zou bijna zeggen - een meer utilitaire ordening van een nuchtere
praktische geest. Zon en maan staan de mens het naast, hij heeft er ieder ogenblik
van zijn leven mee te maken, ze bepalen het ritme van dag en nacht, kortom van
zijn leven. Daarbij ze zijn de meest weldoende hemellichamen. Ze regelen de
seizoenen, en geven groeikracht aan alles wat leeft. Maar, wat zien wij gebeuren?
Calliope wordt uit het verband gerukt en voorop geschoven bij het eerste boek, met
Mercurius, dat spreekt vanzelf. Verder blijft de volgorde van de muzen met
bijbehorende planeten, of omgekeerd, de planeten met de vergezellende muzen.
Deze anomalie zullen wij moeten verklaren. In ieder geval dit nieuwe schema is
gelijk aan fig. 1., d.w.z. de volgorde van de muzen bij de boeken van de Hert-spiegel.
Waarom gaat Calliope voorop? Het zal wel duidelijk zijn dat hiermee de harmonie
der sferen geweld wordt aangedaan, die berust op een vaste plaats voor de planeten
en sterren. Er moet dus iets anders in het spel zijn, iets gewichtigers dat overeen
kwam met Spiegels opzet en denkbeelden. Welnu, Calliope was de muze van de
filosofie en de retorica. Als μου̑σα φιλόσοφος komt zij voor in Plato's Philebus (67b),
en in zijn Phaedrus 259d, waar wij lezen: ‘Aan de oudste, Calliope, en aan Urania,
die onmiddellijk op haar volgt, melden ze (sc. de cicaden) wie hun leven doorbrengen
in de wijsbegeerte en wie de kunsten eren, waarover die twee zijn aangesteld.’ Maar
er is nog een aspect, dat van Mercurius. De planeet kan niet gedacht worden zonder
de godheid. Mercurius was een veelzijdige god, met talrijke kanten, waarvan ons
vooral interesseren: de schrandere god van het onderzoekend verstand, beschermer
van geleerd onderzoek en geleerde interpretatie, en degene die geheimen en
hermetische kennis ontsluiert. Calliope en Mercurius verschaffen de aspecten,
waaronder Spiegel zijn eerste boek en in feite de gehele Hert-spiegel wenst
beoordeeld te zien. Men kan vragen: had hij gelijk, was zijn Hert-spiegel een
filosofisch gedicht? Als men het dit criterium ontzegt, dan moet men ook concluderen
dat Socrates niet een filosoof was, want bei-
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der werkzaamheid had gemeenschappelijke trekken. Daarbij, wij moeten bedenken
dat de terreinen der wetenschappen in Spiegels tijd minder scherp waren gescheiden.
Filosofie en psychologie waren als een Siamese tweeling, de één bestond niet
zonder de ander, en dat was sedert de oudheid zo. Plato, Aristoteles, Plotinus,
Seneca - om slechts enkele grote namen te noemen - getuigen ervan. In ieder geval,
het eerste boek wordt, niet filosofisch door de toevoeging van de naam Calliope,
integendeel, het omgekeerde dringt zich aan ons op: omdat het eerste boek en de
Hert-spiegel filosofisch zijn, pleegt Spiegel een tour de force door haar van haar
plaats in het systeem te verwijderen, en haar de ereplaats in zijn ordening te geven.
Maar, zal men zeggen, toon ons dan die filosofische inslag. Dan ontkomt men
niet aan de vraag: wat is filosofie? Het is hier niet de plaats daarop uitvoerig in te
gaan. Ik geef slechts een algemene cardinale bepaling. Filosofie is het zoeken naar
waarheid. Bierens de Haan in zijn De Weg tot het Inzicht Leiden, 1928, blz. 2,
formuleert het zo: ‘De drijfveer dan tot de wijsbegeerte bestaat in waarheidsdrang’.
Welke waarheid? De waarheid omtrent de wereld om en in ons. Het zoeken naar
principes, die onomstotelijk vaststaan, en die te maken hebben met die wereld buiten
ons en in ons. Met die beginselen worden verschillen gedefinieerd: bij Plato
ontologisch, bij Spiegel moralistisch. En daarmee is Spiegels filosofie getypeerd:
moraal-filosofie.
Hij zoekt de zin van 's mensen bestaan voornamelijk in ons, misschien dat de
laatste beide geplande boeken antwoord hadden gegeven over de zin buiten ons,
wat betreft gezin en staat. Spiegel zoekt de waarheid. ‘Ons toelegh, waarheijds
kund, ook zede vorminghs deucht/ int ziel grondeeren is: wat ziel steurt, of verheught’.
(bk. I, 103-104). Zijn doelstelling is duidelijk. Kennis van de waarheid, die spontaan
in de ziel ontstaat, wanneer het misverstand - dit is het wat de ziel ‘steurt’ - verdwijnt
en het recht verstand zijn plaats inneemt met een zuivere ding-waardering - dat is
wat de ziel ‘verheught’. Zo ontstaat de deugd, gelegen in een morele gezindheid.
Om dit te bereiken is het nodig de ziel te doorvorsen, zelfkennis te verwerven, die
leidt naar het heil, het welzijn van ziel en lichaam, de eerste als leidster van het
laatste, dat als een gezonde woning van de eerste moet zijn.
Naast een algemene drijfveer tot filosoferen ziet Bierens de Haan ook een
bijzondere: het waarheidsgemis, het denken begint bij de twijfel. Zo ook Spiegel:
‘Het twijflen kennis proef is van grondkunds ontbeeringh’. (bk. I, 556). Het twijfelen
is de toets voor het ontbreken van waarachtige, vaste, grondige kennis. De wijze
twijfelt, de onwetende niet. Er is nog een
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derde karakteristiek, die het filosoferen vergezelt. Het eerste boek eindigt met
‘reden-kavling’. De functie van het redekavelen is het sturen van de berading, d.i.
het vormen van een oordeel door het afwegen van argumenten. Wie dat
verwaarloost, dwaalt. Het redekavelen is Socrates' dialectiek, alleen het aanwenden
is verschillend, bij Plato gaat het om de bepaling van de ideeën, van het werkelijk
goede, bij Spiegel wordt de redekaveling gebruikt om zijn moralistische visie te
funderen. Iemand zou kunnen zeggen: dat zijn aanleidingen tot het filosoferen, maar
hoe staat het met de inhoud, in hoeverre is die filosofisch? Ik zou hem als antwoord
kunnen verwijzen naar de analyses in de andere hoofdstukjes. Laten wij naar het
eerste boek kijken. Wanneer Spiegel zijn doelstelling heeft geformuleerd:
waarheids-kennis, volgt er een alinea, waarin hij uitheemse pronk van klassieke
goden en godinnen afwijst, de volgende passus betreft een verzoek aan de natuur
om inspiratie, eindigend in een hallucinatie, waarin een stem tot hem spreekt. Aan
het eind van het boek blijkt het de stem van Calliope te zijn, hoewel hij haar niet
waarneemt, het was een ‘lijve-looze stem’ (I, 164). Het was een innerlijke stem,
immers, de muzen zijn na-speurings-dochters in de mens (IV, 204). De kern van de
eerste alinea van haar betoog is het principe, dat ieder schepsel zijn heil najaagt
en kwelling vliedt. Zo doen plant en dier, ook de mens, maar die is bovendien
weetgerig. Dit toont hem, dat de deugd verheugt en de zonde kwelling is. Daarom
moet hij de ‘puur waardije’ (I, 201) der dingen vaststellen. Het schijngoed brengt
ellende, door een te snel oordeel. Spiegels beschouwingen betreffen de natuurlijke
mens. Dat wordt zichtbaar, als hij zegt: ‘Aast (=voed) het natuijrlijk licht in dijner
sielen gront/met onderzoek smout’...
Overweeg uw kennis, bekijk haar van alle kanten, doorvors haar consequenties.
2
Dat noemt Spiegel ‘Sokratiseren’ (I, 445) Wie dat doet, ‘zal bezinningh spoedich/van
waan-al-wetende doen worden recht ootmoedich’. (vs. 445b-446). Socrates'
ootmoedigheid bleek uit zijn bekende gezegde: Ik weet dat ik niets weet. Spiegel
laat zich niet de gelegenheid ontgaan, dit alles psychologisch te funderen. ‘T'gedacht
heeft krachten drie: Begrip, verbeeldingh, Heugen’ (I, 457). Ieder van deze krachten
wordt kort in haar werkzaamheid gedefinieerd. Maar de natuurlijke mens vindt zijn
compensatie in de christelijke, of algemeen godsdienstige, ethiek. Soms zich uitend
in toespelingen: ‘ons Heijland’ laakt ons nalaten van het behalen van woekerwinst
met ons ontvangen pond en wijst dat aan als

2

Spiegel noemt dit ‘Sokratiseren’, omdat Socrates ook steeds bezig was eigen ziel te
doorgronden, zelfkennis te verwerven, en argumenten voor en tegen af te wegen.
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een bron van onheil (I, 408). Opwekking tot ‘Goods-vrucht’ (I, 288, 349, 367), tot
‘ware vreese Goods’ (I, 289) tegenover uiterlijkheden in de godsdienstige praktijk.
Soms zijn het geloofs-zekerheden, zoals blijkt uit een stelling als deze: ‘Godt weet,
en jont ons t'best; laat hem t'bestieren vrij’. (I, 220). Het eerste boek van de
Hert-spiegel is een filosofisch boek, moraal-filosofisch, en alles wat erin verkondigd
wordt komt in de latere boeken opnieuw en uitgebreider aan de orde, deze zijn dus
evenzeer filosofisch. Terecht heeft Spiegel dit eerste boek de muze van de filosofie
toegedacht, Calliope. Zij schijnt te zingen uit een letter-rol, d.w.z. zij leest op een
gedragen toon, geschikt voor inhoud en versvorm.
Als mijn these over Calliope en het eerste boek juist is, moet de inhoud van bk.
II met de muze Taleije en de Aarde samenhangen. De inhoud zou dus sterk aards
moeten zijn, en tevens zouden de attributen - in het bijzonder de zotstok - daarmee
verwant moeten zijn. Welnu, laten wij vaststellen, dat er geen sprake is van een
hallucinatie, van vizioenen, waarin zij optreedt, zoals in bk. I Calliope. Neen, het
begin reeds is aards, nuchter en zakelijk.
Taleije leidt Spiegel langs de Amstel en toont hem de komende lente: bomen die
uitbotten, het weiland dat oprijst uit de winterse waterbedekking, groen wordt en de
weide belooft te worden voor het vee. Zover de inleiding. Daarop begint Taleije te
spreken. Wat is haar eerste thema? Het is de kringloop der dingen op aarde: de
aarde brengt voort, de aarde neemt terug. De voorbeelden: een madeliefje wordt
door een koe gegeten, dient als voedsel, valt als mest in het gras, en brengt een
nieuwe bloem voort. Kan het aardser en plastischer? Het water loopt naar zee, en
keert als regen weer. De zon nadert de evenaar, brengt lente op het noordelijk
halfrond, en herfst op het zuidelijk: de aarde dus als geheel in het geding. De maan
met haar schijngestalten, de planeten in hun banen, het land dat achtereenvolgens
blad, bloem, en vrucht voortbrengt, alles wat zich in de elementen ophoudt, het volgt
de leiding van de natuur, die onlosmakelijk met de aarde is verbonden, zonder de
aarde niet zou bestaan. Dan komt het tweede thema reeds in zicht: ‘Maar laas
d'onachtzaam mensch misbruijkt zijn eedle reeden’, (II, 38). Breed wordt uitgeweid
over de voortreffelijkheid van de mens. Hij leert spreken, hij leert de schrifttekens
vinden, hij vindt de boekdrukkunst uit. Dit alles om zijn dwaasheid, het tweede thema,
meer reliëf te geven. En toch voor zijn handvaardigheden, het spinnen, weven en
bouwen heeft hij de natuur als voorbeeld: spin en zwaluw zijn de leermeesters. En
besturen de bijen hun rijken niet wijs, en regelen de nietige mieren niet de hun
gemeenschap bepalende gewoonten en wetten met zorgzame voorzienigheid? Wel
idea-
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listisch gezien, maar de voorbeelden dienen slechts om de mens af te troeven. Hij
wordt in een ongunstig daglicht gesteld tegenover de dieren. Er mogen onder deze
zijn die andere dieren eten, maar soort laat soort met rust. Zij zoeken op natuurlijke
wijze kost om van te leven, en het zwakste moet onderdoen voor het sterkere dier.
Daardoor lijkt het dat ook 's mensen onderlinge strijd in de natuur is gefundeerd.
Maar dat is een ‘snood misverstant’ (vs. 115). Het egoïsme bedierf de gouden eeuw,
en sindsdien is het goud verworden tot zilver, koper en ijzer. Maar Hercules en
Orpheus wezen de weg omhoog, en zo werd de natuurwet: liefde voor eigen welzijn
in gunstige zin omgebogen. Wat eens een oorzaak was van strijd en verdorvenheid,
werd nu de weg naar deugd.
Van nu af aan houdt Spiegel zich bezig met de zotheid der mensen. De wet der
3
natuur: ieder schepsel heeft zichzelf lief, en mijdt kwelling. Ja, het geldt voor alles:
voor bomen, voor vogels, voor vissen, voor dieren, voor de materie. Maar de dwarse
mens vormt een uitzondering. Steeds weer wikkelt hij zich in kwellingen en ellende.
Hij zou tevreden moeten zijn met wat hij heeft, maar zijn wensen gaan ver daarboven
4
5
uit. Plato wil het bezit beperken, Christus verbiedt het zorgen. Dit toont hoezeer
de hebzucht de mens in zijn greep heeft. ‘Al willens Martelaars zijn wij van
overvloedt’. (II, 215) Een tweede dwaasheid is het streven naar ‘ijdel eer hovaardich’
(vs. 269). Even zot is het staan naar roem, naar het landsbestuur. Nijd en haat
schikken zich zonder moeite in de rij, toorn en lust sluiten die. Zo zijn de beide
componenten gerealiseerd: de aarde en Taleijes ‘zotstock’. Bovendien, zij hield
dezelfde toon: haar woorden leggen voortdurend de nadruk op de dwaasheid van
de mens.
Het derde boek dient zich aan. De muze is Melpomene, het hemellichaam de
zon. In hoeverre staan deze beide in verband met de inhoud van bk. III? Ik kan maar
tot één conclusie komen: in negatieve zin. Melpomenes attributen zijn een bok en
een gouden kroon. De eerste verwijst naar de tragedie waarvan zij de muze was,
de gouden kroon moet wel in

3
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Zie voor de wet der natuur het gedeelte over het lust-principe, blz. LXXXVIII. Spinoza zal deze
natuurwet zo formuleren: Unaquaeque res, quantum in se est, in suo esse perseverare
conatur, d.i. Elk ding (welk ook) tracht, voor zover het een op zich zelf staand iets is, in zijn
bestaan te volharden. Ethica, pars III, Proposito VI.
Plato zag de gevaren van rijkdom en armoede. In een staat, zo redeneerde hij, mag het niet
voorkomen dat sommige burgers in nijpende nood, andere in rijkdom verkeren, ‘want de ene
zowel als de andere brengen zowel het ene (tweedracht) als het andere (oproer) voort’. Het
komt er dus op aan de grenzen van beide te bepalen. Heeft de wetgever eenmaal een eenheid
van maat vastgesteld, ‘dan zal hij toelaten het dubbele, het driedubbele, tot zelfs het
vierdubbele daarvan te verwerven’. Alles wat daar boven uitgaat, moet aan de staat en de
goden overgedragen worden. (Wetten, 744 d-e, 745a). (De vertaling is die van De Win).
Zie hiervoor Matth. 6:25, Luc. 12-22.
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verband staan met de zon: de gouden stralen van de zon, maar ook het goud als
het kostbaarste metaal had te maken met de zon, als heerseres van de zichtbare
wereld. Geen van deze attributen heeft iets van doen met de inhoud van het derde
boek. Zo heeft Spiegel het gewild. Daarom kon hij rustig de bok laten aantreden,
die de muze volgde, hij had toch geen functie, hij hoefde niet de prefiguratie te zijn
van latere inhoud. En de gouden kroon gaf Melpomene een aureool van waardigheid,
en luister. Waarover gaat het derde boek? Wat is de algemene trend? Het begin
laat ons niet in het onzekere. Melpomen krijgt, de opdracht ‘waarheijts jachte’, het
span - ongetwijfeld associatief verbonden met de zonnewagen van Apollo - dat de
waarheid moet ontsluieren te leiden en haar geheim mee te delen. Zij moet het
denkvermogen scherpen en sturen om de oorzaak van het onheil, d.i. de ellendige
toestand waarin de meeste mensen verkeren, het tegengestelde van het heil, te
peilen. Zweef met ons omhoog, hemelhoog de melkweg op, maar Spiegel begrijpt
dat dit te veel gevergd is, en hij stelt zich, bescheidener, tevreden met een plaats
in de baan van Mercurius. Omhoog is echter die grondoorzaak niet te vinden, zelfs
is die niet waar te nemen van ‘Mercuurs ringh’ uit. Vandaar dan ook dat Melpomene
niet verschijnt, ‘wes zuijmdij zaak en stond’. (vs. 11b). Melpomene behoort tot de
sfeer van het goede, van de zon. Immers, de zon was voor Plato het kind van het
goede, dat aan de top van de ideeën stond, en voor de christen openbaarde zich
in de zon Gods goedheid. Spiegel weet het: om de oorzaak van het ‘onzalich treuren’
(vs. 14), het diep ellendig ontluisterd zijn, te achterhalen, moet je bij de aarde blijven,
neen, in de aarde afdalen. Spiegel zat met twee gegevens. In zijn systeem van
planeten kon de zon niet geëlimineerd worden - zij was er en had een bepaalde
waarde -, hoogstens kon er in de structuur geschoven worden, zoals hij met
Mercurius en Calliope deed. Het tweede gegeven lag in Spiegels opzet van zijn
gedicht. Daarin had hij op die plaats een passus gepland over de oorzaak van de
ellende van vele mensen. Welnu, die gegevens konden niet verzoend worden, er
bleef slechts één oplossing en dat is die welke Spiegel geeft: een tegenstelling
creëren tussen het goede, gesymboliseerd door de zon en haar muze Melpomene,
en het kwade dat de mensen in de ellende, in het ongeluk stort. Het derde bock blijft
in de lijn van de boeken I en II: muze en planeet hebben te maken met de inhoud
ervan, maar in negatieve zin.
Clio en de maan bepalen het vierde boek. Clio wordt afgebeeld met een ‘uijr-glas’,
een zandloper, zij maakt aantekeningen. Met het laatste wordt expliciet haar functie
als de muze van de geschiedenis aangeduid. Apollo maakt zijn eigen geschiedenis
in het verhaal van zijn omzwervingen, waar-
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bij hij de dichtkunst in de ons bekende cultuurgebieden heeft gebracht. Nu heeft hij
zich voorgoed gevestigd in Holland. Een scenario niet ontbloot van zelfvoldaanheid
van Spiegel. Na Apollo krijgt Kleio het woord. Zij stelt de mens in een wisselend
historisch perspectief. Welke mens? De mens die Spiegel laat zwoegen en sloven,
die bezeten is van het vermeerderen van geld. En als de dood nadert, smeekt hij,
als Elkerlijc, zijn leven te mogen overdoen. De eerste confrontatie ligt in de nabije
toekomst. Moet een mens slaven terwille van erfgenamen, ‘die hem willich begraven’?
(vs. 166), en goede sier maken van wat hij bijeen geschraapt heeft. De excuses zijn
armzalig. De gelijkenis van de mier en de sprinkhaan, de wijsneuzen en de
kunstminnaars die alles verwaarlozen, en tot de bedelstaf geraken, verklaren niet
zijn gedrag. Spiegel zegt het fraai: ‘Ghij zijt ter slinker-hant verdoolt, om die te
schouwen/ geen rechter hott-wegh voeght; maar t'middel-pat te houwen’: (vs.
177-178). De tweede confrontatie is met wijsgeren die weleer het comfortabele
leven verruilden voor een bestaan in bos, of woestijn. Zij vertolken Jezus'voorschrift:
vreest niet voor de dag van morgen. Er zijn er die dit navolgen, ten onrechte, noch
zichzelf, noch anderen tot nut. Nu volgt de derde confrontatie: daarom hoeven wij
Johannes de Doper, de beschouwingen van de apostel Johannes, het geschenk
van Prometheus, Heraclitus' bemoeiingen met de leer van Pythagoras en Hesiodus
niet te verachten.
De vierde confrontatie betreft de werkzaamheden van de muzen zelf. ‘Tott zelfs,
en ellix heijl ons lust, en werkingh strekt’ (vs. 207), en daartoe hebben zij velen
geïnspireerd. Asclepius tot de artsenijkunde, Orpheus tot het burgerlijk bestuur;
verder komen Hesiodus, Homerus, Vergilius, Horatius, Scipio Africanus en Ovidius
op het toneel. De vijfde confrontatie is die met Christus en Socrates. Beiden leggen
er de nadruk op dat de mens zijn zeden moet reguleren door zelfkennis. Zien op
zichzelf, zelfdiscipline verwerven, dat is de prediking van Kleio, en daarbij kunnen
de muzen handreiking bieden.
In de zestiende eeuw gingen de mensen in hun verhouding tot de Umwelt uit van
een ander concept dan het onze. Wij staan in de wereld als subject tegenover
objecten, het resultaat van de grote bloei der natuurwetenschappen. De
zestiende-eeuwer stond als subject temidden van subjecten. Alles hing met alles
samen, zou men simpelweg kunnen zeggen. Alle dingen van de sterren tot de stenen
hadden krachten die als een fluïdum zich verspreidden, en andere dingen konden
beïnvloeden. In dit veld was het geloof dat de hemellichamen invloed hadden op
de aarde en haar bewoners een algemeen aanvaard principe. Resten ervan vinden
wij nog in de hedendaagse cultuur: het dragen van halfedelstenen tegen be-
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paalde ziekten, het zaaien en het planten van gewassen bij een vastgestelde
constellatie van planeten en de maan. Vooral de planeten, waaronder de zon en
de maan, bezaten eigenschappen die konden inwerken op lichamelijke en geestelijke
kenmerken van de mens.
De zon heeft de grootste invloed, die bovendien zeer gunstig is. Daarna komt die
van de maan. Gunstig zijn ook Jupiter, Venus, en Mercurius, minder gunstig Mars
en Saturnus. En de maan? Men zou kunnen zeggen dat zij in staat is het menselijk
zieleleven te destabiliseren. Dat kan naar de goede kant overslaan, dan is er sprake
van kuisheid, en zuiverheid - een opvatting waar de klassieke maangodin
Diana/Artemis niet buiten stond. De uitslag naar de negatieve kant leidde tot waanzin.
Spiegel ziet als vaste, stabiele factor in de ziel de rede, het verstand, maar er werken
ook tal van krachten die de heerschappij ervan aantasten. Daaraan schenkt hij grote
aandacht, van zijn visie uit gezien terecht, immers hij beschouwt de gemiddelde
mens als in de ban van die krachten te zijn. Deze komen zowel van buiten, ‘erfzonde’
en ‘onaandacht’, als van binnen, uit het ‘moedighe’ aspect van de ziel. In ieder geval
ontstaat zo het beeld van een onrustige, gedestabiliseerde ziel, waarvoor de invloed
van de maan verantwoordelijk gesteld kan worden. Zo zijn Clio en de maan
geïntegreerd in de inhoud van bk.IV.
Het vijfde boek vaart onder de vlaggen van Venus en Terpsichore, of alleen onder
die van de muze? Inderdaad, Venus wordt teruggewezen, zij staat niet in de gunst
van Spiegel. Zij wakkert verkeerde lusten aan, hij rekent die, in ieder geval wanneer
ze excessief zijn, tot verboden genot, verboden t.o.z. van het verkrijgen van deugd
en het daarmee samenhangend heil. In het eerste vers van het vijfde boek wordt
dan ook van een ander soort lust gesproken, een lust die wel zijn goedkeuring draagt
en die wel toelaatbaar is. Het dichten van het lied van de ‘heijl-leeringh’, mits
nauwkeurig en met fijn onderscheidingsvermogen bedreven heeft die lust in zijn
gevolg. Het is dan ook geen toeval dat het eerste vers van dit boek zo begint. De
lusten van Venus worden afgewezen. In vs. 23-26 worden de beide aspecten van
het heil met de voorwaarden van hun realisering nog eens herhaald. Reeds staat
Terpsichore gereed, zij lokt Spiegel, en het vijfde boek is verder gevuld met haar
betoog. Zij is uitgerust met meetgereedschap, en zij maakt berekeningen, d.w.z. zij
evalueert haar metingen.
Wat wordt er gemeten? Het zijn de activiteiten van de krachten van de ziel. Spiegel
gaat grondig tewerk. Begonnen wordt met het meten van het wezen van God, en
Zijn macht. Tegen Hem legt de atoom-leer het af. Het saldo is negatief. De
aanhangers vernietigen hun eigen loochening: ze
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maken het ‘nietich Avontuijr’ (V, 43) tot God, maar een God zonder macht en zonder
ordenende kracht. Hun leer is gemeten en te licht bevonden. Men kan zich de wereld,
de wentelingen der hemellichamen niet voorstellen zonder een Schepper. God kent
de mens: Zijn goedheid, wijsheid en macht, wat Hij meer is, ‘dats boven u begrip’
(V, 67). de meting heeft, plaatsgevonden, de berekening is gemaakt, het mysterie
blijft.
Parallel hiermede loopt de beschouwing van de menselijk ziel. De mens heeft
een ziel, niemand zal het ontkennen, maar hoe die is, weet hij niet. Zij wordt gemeten:
mogelijkheden en tekortkomingen. En hoewel de mens, zoals ieder schepsel binnen
de palen hem gesteld moet blijven, luidt toch de berekening dat hij volledig heil kan
verwerven, mits hij daarvoor de juiste gedragsregels volgt. De voorwaarden voor
het volledige heil worden daarna gemeten, de berekening volgt: wie God lief heeft,
die heeft macht, verstand, en goedheid lief, en daartoe verleent God hem de neiging
tot wijsheid. Een menselijke eigenschap is zijn ‘weet-geericheijt’. Die wordt nu
gemeten: God geeft hem het schepsel-boek, of levensboek. Daarvoor is het nodig
onbevooroordeeld te lezen in dit boek, schepselletterkunde (V, 107) moet bedreven
worden, schoolse kennis werpt hindernissen op. Al vroeg is de mens door de
erfzonde van het goede pad gerukt. Daarom: in het klein wereld-boek, in de
mikro-kosmos, dus in de mens moet nauwkeurig onderzoek gedaan worden. Wat
drijft hem? Is het de rede? Is het de neiging? Is het de wil? In een lange passus
wordt deze laatste gemeten. Geen wonder, hij is altijd beschouwd als een zeer
essentieel deel der menselijke ziel, en heeft tot grote controversen in de
6
moraal-filosofie geleid. De uitkomst van de berekening: geen wil is vrij (V,205). De
wil is goed gefundeerd die voortkomt uit recht verstand, en rechte neiging. Die
worden dan gemeten: recht is het verstand als het de dingen zuiver, waardeert,
recht is de neiging, als zij niet meer vraagt dan de natuur toestaat. Wordt er echter
zelfzuchtig eigenbelang in gemengd, dan worden eigenzin en eigenwil voortgebracht.
Wanneer de eigenwil de ‘heet-bloedighe krachten’ (vs.245) van de moed aantrekt,
verwordt zij tot een hooghartige moedwil, die de mens ertoe brengt zijn gehele
morele bezit te verloochenen. De belangrijke rol die de neiging in Spiegels systeem
van zielskrachten speelt komt daarna tot uiting. Als zij de allures van de christelijk
onschuldige kindsheid aanneemt, die Christus en ook Socrates leidde, wanneer zij
de schijngeleerdheid van blinde kerkleiders, en de domme syllogismen van
Aristoteles' redeneerkunst afwijst, dan ligt de

6

in Spiegel der Letteren, 30ste Jaargang, nr. 2-3 heb ik over deze materie geschreven: Spiegel,
Coornhert en de Wil: vrij of gebonden.
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waarheid slecht en recht binnen haar bereik. Is de kinderlijke neiging gericht op het
goede, des te meer geldt dit voor de weetgierigheid, die zich zo gesteund en
toegerust, met élan werpt op de wijsheid om die Gods eigenschap in hogere mate
deelachtig te worden. De wijsheid die zij verwerft, maakt haar goed en machtig (vs.
275-278). Zo luidde de uitkomst van de berekening van Terpsichore. Het meten van
de neigingen wordt voortgezet met de heilbegeerte, met barmhartigheid, kinderliefde
en dankbaarheid. De kracht van de neiging tot het schoonste schoon overtreft alle
andere neiging-krachten. Het gaat er dus om, wat iemand als het schoonste schoon
ervaart. Nu decreteert Spiegel ‘geen schoonder schoon als Godt’ (V, 290). De
schoonheids-liefde - in de visie van Spiegel - brengt de mens er dus toe God lief te
hebben, als Hij gekend wordt. En God kan de mens kennen door ‘bidden, ende
waken’ (V, 293), d.w.z. enerzijds door zijn hart te keren naar God, en anderzijds
door de dingen om hem juist te waarderen. Hierdoor zal hij ook het kwaad dat ten
verderve voert kennen en verwerpen. Barmhartigheid en dankbaarheid zijn beide
eigenschappen die leiden tot bevrediging van de begeerte tot heil. De dankbaarheid,
een vonk van Gods geest, strekt zich uit over de hulpbehoevende mens, bevrijdt
van ‘ik, en mijn’ (V, 304), liefde en mildheid geven de hoogste lust. Dankbaarheid
sluit zich daarbij aan; God geeft voortdurend oorzaak tot dank, dank voor uw leven,
dank voor uw zintuiglijk waarnemen, voor uw denken, dank voor ‘licht, lucht, kost
en kleedt’ (vs. 313). Zowel in het ontvangen als in het belonen ligt bevrediging van
deze neiging. De rekening wordt opgemaakt: ‘ziett u schort niett, als slechte
neijgingh-boett hoogh-waardich’ (V, 325). Maar de mens wordt in het verkrijgen
ervan verhinderd door achteloosheid en door misverstand. Dit wordt duidelijk
gemaakt, aan enkele paren mensen die tegengesteld handelen: Menelaus door
wraak bezeten ontketent een verwoestende oorlog, Socrates eens gestoten, doet
het met een geestigheid af, Diogenes werpt zijn nap weg, als hij een jongen uit zijn
hand ziet drinken, blij dat hij minder nodig heeft, Alexander is bedroefd, als hij hoort
dat er tal van werelden zijn, terwijl hij er maar één beheerst, Sylla verkrijgt de
heerschappij door moord en schanddaad, Numa aanvaardt uit barmhartigheid de
macht, hoewel hij vindt dat die last niet heilzaam is. Het saldo wordt opgemaakt: de
één kent de aard der dingen, en gedraagt zich in overeenstemming met de natuur,
een ander gaat door onkunde jammerlijk ten onder. ‘Dus hanght al s'menschen heijl
an t'dingh waardeeren recht’ (V, 363). Hierover bestaat groot verschil van mening.
Toch kan de mens bevrediging van zijn weetzucht vinden, immers alle andere
schepselen hebben een middel om hun genegenheid te boeten, en zou dan de
mens
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daarvan uitgesloten blijven? Het verschil van mening (V, 366-372) ligt niet in het feit
dat er in de natuur onzekerheid bestaat wat betreft hetgeen iemand nodig heeft (nl.
het hoogste goed), maar in duivelse veelweterij. Daarop wordt de christen-mens
gemeten. Ook al worden de mensen door achteloosheid en misverstand van het
hoogste goed afgehouden, of door zich te zeer te verdiepen in de erfzonde, daarom
is het niet gezegd dat ze niet tot bezinning kunnen komen, tot kinderlijke onschuld
en de ‘sphinx overwinningh’ (V, 394), d.i. de moeilijke overwinning op de negatieve
factoren, eerder genoemd. Spiegel weet echter dat dit te veel gevraagd is: er zijn
vele christenen in naam, maar niet in gezindheid. Geen wonder, Christus zelf slaagde
er niet in de dwazen wijs te maken, en de verdorvenen rein van hart. Ook de
schriftgeleerden bracht Hij niet tot bezinning. En hoe zou het dan iemand in deze
eeuw, zo vraagt Spiegel zich af, wel gelukken? Het is lachwekkend zich hiervoor in
te spannen. Wie de dingen beter ziet, leve maar beter, en laat de wereld reilen en
zeilen, zoals zij wil. Dat is de wel individualistische uitkomst. Nog eenmaal worden
‘zij van de wereld’ afgemeten tegen hen die de weg naar het heil hebben gevonden.
Op fraaie wijze brengt Spiegel dit onder woorden. Twee dromen stelt hij tegenover
elkaar. Misprijzend de ene: De wereldgezinden lijkt de opgang tot het heil een droom,
waarvan de beelden 's morgens bij het ontwaken vervluchtigen in de harde realiteit
van het kwade. Maar degene die in tegenstelling hiermee ontwaakt uit
‘eijgen-willeshel’ (V, 412), en het enge pad naar omhoog betreedt, constateert dat
iemand alleen christen kan zijn, door Christus te volgen, waarbij eerst, de bezinning
moet zegevieren, en ootmoedigheid moet volgen. Aan dezulken geeft de Heiland
Zijn aard en goedheid. Om ons lezers te doordringen van het gewicht van deze
procedure herhaalt Spiegel die in een ander gewaad, verbonden met de eerste door
de droom. De mens moet rein van hart worden, dan zal hij - met een impliciete
verwijzing naar de bergrede - God zien, wat voor Spiegel inhield dat hij op menselijk
niveau Gods attributen van goedheid, van wijsheid, van macht deelachtig werd.
Zolang het boze nog pijnigt, en de eigen-wil benauwt, zolang komt men niet tot het
heil, dat de ziel geneest, maar wie die pijniging en benauwenis te boven komt, ziet
- ‘nu wakker’ - waar de fout bij iedereen schuilt: door hun eigengereid verkiezen van
schijn-heil en schijn-goed verliezen zij het waarachtige heil en goed. Hun kennis
berust niet op weten, maar op waan, op onzuivere gronden. Christus bevrijdt de
mens uit de slavernij der zonden, en wie met het hem toevertrouwde pond
woeker-winst maakt ‘die ziet, en lieft waar-heijl, en leeft dies onbedroeft’ (V, 43).
‘Weeght op dees evenaar al t'misverstandich streven’ (V, 457), d.w.z. meet het. Op
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welke gebieden ligt het misverstand? Op het streven naar rijkdom, naar eer, naar
machtsontplooiing als heerser, naar wraak, de gewone laakbare dingen in iedere
moraal-filosofie. En welke is de evenaar? De weegschaal van de natuur.
Op de ene schaal ligt daar wat de natuur wil, wat de natuur ‘behaagt’, ‘slechte
neijgingh-boett’ (vs. 452), d.i. de bevrediging van de neigingen naar natuurlijke
maatstaven, waarbij excessen worden vermeden. Dat is het wat het verstand als
het hoogste goed ervaart. Dat ziet ook in dat de weg die door iedereen wordt
bewandeld niet de juiste is, maar dat men daar overheen moet stappen. Dan heeft
men geen leer meer nodig, men volgt ‘zielneijgingh-boett’ (V, 492). Zó heeft
Terpsichore de weg gewezen.
De laatste twee boeken neem ik samen. Daarvoor is alle reden omdat ze nauw
zijn verbonden. Ik zal er kort over zijn, daar ik in de achtste paragraaf van deze
inleiding een uitvoerige analyse geef.
Een vraag die zich opdringt: hoe is de verhouding tussen deze boeken en de
eerdere? Ik meen dat wij ze moeten beschouwen als de apotheose van de
Hert-spiegel. In de eerste vijf boeken had Spiegel alles gezegd wat hij wenste te
zeggen, aan het eind van het vijfde boek had hij zijn gedicht kunnen afsluiten.
Eigenlijk suggereert hij dat zelf. Terpsichore zegt als laatste aanmaning: ‘Vaart wel:
Ghij hoeft geen leer meer: volgt ziel-neijgingh-boett’. Maar Spiegel is zo geoccupeerd,
geobsedeerd door het Tafereel van Cebes, zowel in geschrift als in de door hem
bewonderde afbeelding van Goltzius, dat hij zich nog eenmaal opmaakt zijn
moralistisch systeem te conformeren aan de inhoud van het Tafereel. Dit valt geheel
binnen zijn denkpatroon, de medaille heeft twee kanten: de ene zijde toont ons wat
er allemaal mis kan gaan, de tweede het opstijgen naar het verblindende licht van
de arx salutis, de woning van het heil. Daarbij sluiten de begeleidende grootheden
goed aan. Boek VI wordt vergezeld door Erato en de planeet Mars, bk. VII door
Euterpe en de planeet Jupiter. Beide muzen bespelen een instrument, de enigen
uit de serie die dat doen: Erato een luit, Euterpe een fluit. Ik kan dit slechts verklaren
uit het apotheose-karakter van de beide boeken, en ik ben van oordeel dat dit de
relatie is met de inhoud ervan.
Ik vraag me af: past de fluit misschien beter bij de opgang naar het heil, en de
luit bij het verblijf in meer duistere sferen? Die mogelijkheid houd ik graag open. In
ieder geval, ernstige, ietwat gedragen muziek behoorde bij bk. VII. Wat de planeten
betreft: die zijn functioneel voor bk. VI en bk. VII. De invloed toch van Mars werd
algemeen als negatief beoordeeld: toorn en strijd werden in verband met hem
gebracht, en dat zou aansluiten bij de ellendige toestand van de mensen in het
eerste en tweede perk,
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waar deze eigenschappen inderdaad werden gestimuleerd. Jupiter daarentegen is
een geheel andere planeet, zijn invloed is een zeer gunstige, iets minder krachtig
dan die van de zon, ook iets gedempter. Mensen onder Jupiter geboren zijn
ambitieus, streven naar hoge functies en eerbetoon. Zij leven in een sfeer van hogere
verwachtingen.

VI Plato's Philebus en het summum bonum
Bestond er een geschrift waarin de problematiek van het goede, van het hoogste
goed werd behandeld? Ja, dat was er, en wel de Philebus van Plato. In de hss.
heeft deze dialoog als ondertitel ἤ πεϱί ἠδονῆς, d.i. over het genot, en zo wordt hij
ook thans nog aangekondigd. Reeds in de oudheid werden daartegen bezwaren
ingebracht. Waarom het genot zo op de voorgrond geplaatst, terwijl er toch zoveel
over het bonum in voorkomt, over het oneindige en begrensde, over het
kenvermogen, over de wetenschappen en over de hiërarchie van het goede?
Verbazingwekkend is het dan ook niet en ook illustratief dat de Philebus in Ficino's
Latijnse vertaling van de dialogen de titel voert: Philebus, vel de Summo Bono,
Philebus, of over het hoogste goed. Het is zeer waarschijnlijk dat Spiegels eerste
kennismaking met Plato door Ficino tot stand is gekomen. Pas later zal hij Grieks
leren, waardoor hij in staat is Cebes Tafereel in het oorspronkelijk te lezen. De
grondwaarheden van Plato's dialoog zijn de grond-waarheden van de Hert-spiegel.
Een overzicht van de inhoud van de Philebus kan dus in ieder geval dienen om
meer greep te krijgen op Spiegels gedicht.
Philebus is een jonge man; hij houdt fanatiek vast aan zijn principe: het hoogste
goed voor alle levende wezens is het genot en alles wat daarmee samenhangt, hoe
intenser hoe beter. Hij is ook koppig en zozeer overtuigd van zijn gelijk dat hij zijn
standpunt niet wil verdedigen in een discussie. Een andere jongeman, Protarchus
zal die rol overnemen. Wij moeten ons voorstellen dat de bijeenkomst zich als volgt
constitueert: Socrates is de discussie-leider, aanwezig is een groep jongeren - dat
blijkt in de dialoog, b.v. in 16a, waar Protarchus zegt: ‘ziet ge niet Socrates, met
hoevelen wij zijn en allen jong ...’ - daaronder Philebus, die zich verder van
commentaar onthoudt, terwijl Protarchus zal antwoorden en reageren op de door
Socrates gestelde vragen en op diens stellingen. Hij is daar alleszins geschikt voor:
hij is weetgierig, stelt zich alert op, volgt Socrates in zijn dialectische methode met
begrip en is royaal in zijn betuigingen van bijval. De these van Philebus is ons reeds
bekend. Socrates stelt er de zijne tegenover: goed is de wijsheid, het inzicht, het
verstand (kenvermo-
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gen), het geheugen en dgl.. Maar hij houdt een derde mogelijkheid open. Hij herinnert
zich eens, in een droom, of in wakende toestand, gehoord te hebben dat het goede
noch het een noch het ander is, maar veeleer een derde categorie, verschillend van
de eerste beide en beter. Als die met het genot verwant zou blijken, wint het genot
het van het inzicht, of omgekeerd. Protarchus gaat hiermee akkoord. Maar het begrip
genot dekt velerlei lading: het genot van de losbandigheid, maar ook van de
matigheid, van een dolzinnige in zijn meningen en verwachtingen, van de verstandige
in zijn waarde-oordelen. Protarchus spartelt tegen: genot is genot. Socrates
ontzenuwt zijn bewering: kleur is kleur, maar daarom is zwart geen wit. Figuur is
figuur, als genre vormen ze één geheel, maar onderling vertonen ze veel verschillen.
En dan de consequentie: Protarchus zou de niet-gelijkende dingen een tweede
kwalificatie geven, nl. dat ze goed zijn (immers, hij verdedigt de these dat genot
goed is). Maar ze zijn volgens Socrates voor een deel slecht en wat is dan het
identieke, dat door zijn aanwezigheid zowel in slechte als goede genietingen, ons
ertoe zou brengen vast te stellen dat ze álle iets goeds zijn. Socrates gooit de deur
dicht: ik zou kunnen beweren dat het ongelijkende op het ongelijkende lijkt, en dan
zou ik hetzelfde kunnen zeggen als wat Protarchus doet. Maar hij erkent dat wat
voor het genot geldt, evenzeer voor de kennis gesteld kan worden. Ook kennis is
velerlei en soms ongelijkend. Protarchus is gerust: aan de ene kant een veelheid
en ongelijkendheid van genoegens, aan de andere kant een veelheid en
verscheidenheid van kennis.
Daarbij ontwikkelt Plato het dialectische probleem van het ene en het vele, van
het begrensde en het oneindige. In de realiteit van de materiële wereld luidt dit
probleem zo: ik zeg: genot, een eenheid, maar er zijn een oneindig aantal
genietingen, een veelheid. De taal, een buigzaam en gehoorzaam instrument maakt
het mogelijk uit te gaan, òf van de eenheid, òf van de veelheid, en liet de sofisten
de mogelijkheid het pro en contra zo door elkaar te hutselen, dat ook het
onrechtvaardige juist leek. Over deze eenheid en deze veelheid bestond geen
controverse, het probleem was gemeengoed, men was het er over eens. De
moeilijkheid duikt op bij de vormen of ideeën, waarvan het principe immers al niet
onaangevochten bleef. De vraag is hoe een idee - op zich zelf eeuwig identiek, vrij
van ontstaan en vergaan - haar niet te verwrikken eenheid kan handhaven, ook dan
nog, wanneer men haar moet plaatsen in dingen die worden en in hun oneindigheid,
hetzij als verstrooid en vermenigvuldigd, hetzij, wat nog het meest vreemd lijkt, als
geheel los staande van (of naast) zichzelf, zich zo kan realiseren in de eenheid en
de veelheid. Welnu, dit geschenk is van de goden gekomen door de één of andere
Prometheus; de ouden
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die dichter bij de goden stonden, hebben ons deze traditie overgeleverd, dat alles
wat werkelijk bestaat (een idee dus) samengesteld is uit een eenheid en een
veelheid, en van origine in zich heeft, verbonden met elkaar het begrensde en het
oneindige. Zó is de ordening der dingen, en wij moeten dus in welk geheel het ook
zij, een vorm (een idee) zoeken en die vinden wij ook, omdat die er inderdaad in
zit. En hebben wij die eenmaal, dan moeten wij kijken of er misschien twee, en zo
niet twee, drie of enig ander aantal eenheden zijn; daarna moet hetzelfde onderzoek
voor ieder van die nieuwe eenheden geschieden, totdat wij van de oorspronkelijke
eenheid niet alleen zien dat zij eenheid, en veelheid en oneindigheid is, maar ook
hoeveel eenheden zij bevat.
Wat betreft de idee van oneindigheid zullen wij niet op de veelheid toepassen,
alvorens wij het totale aantal van eenheden van die veelheid hebben bepaald. Dan
eerst zullen wij ieder van die eenheden van het geheel laten vloeien in de
oneindigheid. Dit procédé hebben de goden ons overgeleverd om te onderzoeken,
te leren verstaan en te onderwijzen. Het is een pleidooi voor een grondige analyse
en synthese, voor men conclusies trekt, gericht tegen de vluchtigheid van vele
eigentijdse geleerden van Plato. Als concrete voorbeelden noemt Plato de ordening
van de spraakklanken en de muziek. Alleen het eerste voorbeeld: iemand - was het
een goddelijk mens of een god, de Egyptenaren menen dat het de god Thot was heeft ingezien dat de klank die wij met onze mond produceren een oneindigheid of
onbepaaldheid is. In die onbepaaldheid zijn de klinkers niet één, maar vele, hetzelfde
geldt voor de halfklinkers, de stemhebbende en stemloze medeklinkers. Hij bracht
al die klanken tot groepen, stelde hun aantal vast, en gaf aan ieder ervan en aan
alle tezamen de naam element, ‘letter’. En constaterende dat niemand van ons in
staat was één element los van het geheel te leren, beschouwde hij die band als
uniek die van alle tekens een eenheid maakt, en gaf de naam spraakkunst aan de
wetenschap, die dit fenomeen bestudeerde. Intussen zit Philebus met een probleem:
hij wil weten wat dit alles met het onderwerp te maken heeft. Protarchus ziet het:
bestaan er soorten van genot, en hoeveel en hoedanige, zo ook voor het inzicht.
Wij zagen het reeds: Socrates onderkent, behalve de gestelde wegen van genot
en inzicht een derde mogelijkheid, verschillend van deze en beter. Dan is het genot
niet meer synoniem met het goede. Socrates en Protarchus komen overeen: het
goede is volmaakt, en is zelf-vervullend, zich zelve genoeg. Voldoet het genot daarin mag beslist geen inzicht voorkomen - daaraan? Neen, geheugen bv. is nodig
om niet onkundig te zijn van het feit dat men genoot. Het genot is niet
zelfgenoegzaam. Een leven van louter genietingen, zonder her-
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innering, zonder ware mening zou niet het leven van een mens zijn, maar van een
kwal, of een schelpdier. En zou één van ons het prettig vinden te leven met alle
inzicht, met alle verstand, kennis en geheugen van alles, maar zonder enig
genoegen, klein noch groot, evenzeer zonder enige smart, zonder zelfs in staat te
zijn iets van die aard te voelen? Het leven van inzicht zou voor de mens niet volmaakt
zijn. Daarom is te verkiezen een leven waarin beide, zowel genot als inzicht
voorkomen. De conclusie: genot niet identiek met het goede, evenmin het inzicht.
Er is een belangrijke mijlpaal in de dialoog bereikt. Protarchus brengt het nauwkeurig
onder woorden: drie levens zijn ons voorgesteld, waarvan twee - noch het ene, noch
het andere leven - niet toereikend zijn om te worden gekozen door geen enkel mens,
noch door enig wezen. Maar er blijft nog veel te doen. Ook dat ziet Protarchus heel
goed: wij laten u (nl. Socrates) niet eer gaan, dan dat ge deze kwestie tot het eind
hebt behandeld. In het heelal onderscheidt Socrates drie of vier tendenties: het
onbegrensde, oneindige, het begrensde, de vermenging van die twee, en de oorzaak.
Nu zijn er dingen die nooit stabiel zijn, waarbij ‘meer’ en ‘minder’ op de voorgrond
treedt: warm, koud, geweldig, e. dgl., wij herleiden ze tot het oneindige als tot zijn
eenheid. Daar tegenover staan die dingen, die hiervoor niet vatbaar zijn, maar die
steeds door een getal bepaald worden. De menging van die twee brengt harmonie.
De juiste verbinding van de humeuren, de lichaamsvochten brengt gezondheid mee,
de ontbinding ziekte. Wij moeten ons dat zo voorstellen: de humeuren zijn oneindig,
‘meer’ en ‘minder’ zijn toepasbaar. Stel dat de zwarte gal tot het excessieve uitdijt,
dan is de mens ziek. Brengt men er echter het getal in, d.w.z. de maat, dan herstelt
zich de harmonie. Zo ontstaat het evenwichtige, bijv. het aangename van de
seizoenen. Hoog, laag, vlug, traag zijn alle onbegrensd, breng er de begrensdheid
in en de muziek ontstaat. En de godin van Philebus ziende dat de onmatigheid en
perversheid overal verspreid geen enkele beperking van genot en verzadiging
dulden, heeft wet en orde ingesteld, dragers van de begrensdheid. Dit alles was
begonnen om te zien waar de eerste en de tweede prijs zouden vallen. De
overwinnaar was het leven van menging: inzicht en genot, behorend tot het derde
genre, immers, er is geen sprake van menging van twee onbepaalde delen, maar
van alle oneindigheid tezamen gehouden door de begrensdheid. Het zal duidelijk
zijn dat het onvermengde genotsleven tot het eerste genre behoort, daar het genot
tot de oneindigheid gerekend kan worden. Maar waar inzicht, verstand, en kennis
te plaatsen, in welk genre? Hier doet Socrates een beroep op het makro- en
mikro-kosmos-beginsel, al wordt die terminologie niet gebruikt. In ons lichaam
bevinden zich dezelfde elemen-
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ten: vuur, water, lucht en aarde, evenals in het ‘lichaam’ van het heelal, alleen in
zeer kleine proporties. Ons lichaam bezit een ziel. Waar zou het die vandaan hebben,
als de wereld niet bezield was, en dezelfde gaven had, alleen in alle opzichten
schoner? Van de vier genres is het het vierde, het genre van de oorzaak dat ons
lichaam een ziel bezorgt. Deze oorzaak schept de oefeningen die het lichaam in
stand houdt, en de geneeskunde die het verzorgt bij verzwakking, en onder de naam
van universele en veelvuldige wijsheid is zij steeds en overal bezig dingen te stichten
en te herstellen. Het intellect is verwant aan de oorzaak, en behoort min of meer tot
hetzelfde genre, terwijl het genot oneindig is en deel uit maakt van een genre dat
noch begin, noch midden, noch einde heeft.
Er volgt nu een vrij lang betoog over het genot en het tegendeel, de smart. Ze
behoren tot het derde genre, waarin de gezondheid en de harmonie voorkomen.
Als de harmonie wordt ontbonden, d.w.z. wanneer het evenwicht tussen de humeuren
teniet gaat, ontstaan er smarten, maar als zij hersteld wordt, ontstaat genot. Een
voorbeeld: honger is een ontbinding en smart, eten een vullen en genot. Zo ook bij
dorst, koude en hitte. Een algemene regel: als in een levend wezen, ontstaan door
het samengaan van het oneindige en begrensde, vernietiging optreedt, is dat smart,
maar terugkeer tot de oorspronkelijke toestand is genot.
Een tweede soort genot gaat buiten het lichaam om in de ziel. De ziel kan een
aangename hoop koesteren in het vooruitzicht van genot, of een pijnlijke verwachting
(vrees) in het vooruitzicht van smart. Het affect ontstaat dus door anticipatie van de
ziel, zonder het lichaam.
Er is nog een derde gesteldheid, waarbij noch genot, noch smart gevoeld wordt.
Deze gesteldheid zou passen bij een leven van inzicht en wijsheid, en dat leven
zou het meest goddelijk zijn. Want, zo meent Protarchus, het is niet waarschijnlijk
dat de goden affecten kennen.
De tweede soort genot ontstaat door geheugen. De indrukken die ons lichaam
beroeren, dringen niet alle tot de ziel door, sommige blijven in het lichaam steken.
Die dat wel doen, noemen wij gewaarwordingen. Het geheugen is het bewaren van
een gewaarwording. Telkens als de ziel de indrukken, die ze met het lichaam
onderging, weer ervaart (zonder lichaam), spreken wij van herinneren. Zo kunnen
wij begrijpen waarin voor de ziel genot bestaat, en ook begeerte. Men heeft dorst,
d.i. ‘leeg zijn’. Dorst is een begeerte, en wel naar een zich vullen met drank. Als
iemand leeg is, begeert hij blijkbaar het tegenovergestelde van wat hij ondervindt:
hij is leeg en wil gevuld worden. Hij kan dat tegenovergestelde alleen ervaren door
zijn geheugen, door zich te herinneren. Begeerte is dus een zielsgebeuren, geen
lichamelijk. Elke tendentie, elke begeerte is psychisch.
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Het lichaam heeft alleen het gevoel leeg zijn - gevuld worden, van herstel en teniet
gaan, dus afwisseling van genot en smart. Iemand lijdt, herinnert zich de aangename
gevoelens die het lijden kunnen opheffen, indien die hoop gegrond is, bestaat naast
elkaar genot en smart. Zo niet, dan is er dubbele smart. Bestaan er ware en valse
genietingen? Nu passen genietingen en smarten zich aan bij meningen. Een mening
kan vals zijn, maar blijft mening. Een mening wordt vergezeld door genot en smart,
maar die verschillen bij een juiste en een valse mening. Wat is een mening? Een
gewaarwording van het ogenblik of een herinnering. Ik zie van verre iets onder een
boom staan, en concludeer: het is een mens, maar ik kan mij ook vergissen: het is
een beeld gesneden door een herder. Dit zijn woorden die ik met een metgezel zal
spreken, maar ben ik alleen, dan zal ik ze overdenken in mijzelf. Dan is mijn ziel als
een boek, waarin geschreven wordt en ook geschilderd, beelden van wat er in onze
ziel gezegd wordt. De beelden van de ware meningen zijn waar, van de valse zijn
vals. Deze gedachten en beelden betreffen niet alleen het heden en verleden, maar
ook de toekomst. Wij lijden aan de smarten van morgen en genieten op dezelfde
wijze van de vreugden, want ons leven is steeds vol van verwachtingen, vol innerlijke
betogen en beelden. Iemand ziet een overvloed van goud naar zich toestromen, en
als gevolg daarvan vele genoegens, en hij ziet zichzelf in dit innerlijke beeld in hoge
mate tevreden over zich. Een feit is dat rechtvaardigen zich voeden met ware
beelden, de slechten met valse, de genoegens die de laatsten hebben zijn geen
echte. Zo zijn er dus in de ziel van de mensen valse genoegens, karikaturen van
de echte, en dat geldt ook voor de smarten. Wanneer iemand zich een mening
vormt, dan is het feit van dat menen echt, ook al heeft die mening betrekking op
dingen die niet bestaan, niet hebben bestaan, en nooit zullen bestaan. Dit maakt
de mening tot een valse mening. Zo is het ook met het zich verheugen, het feit
daarvan is werkelijk, al heeft het geen betrekking op bestaande dingen noch in het
heden, noch in het verleden, noch in de toekomst. Hetzelfde geldt voor angsten,
hartstochten e. dgl., ze kunnen allemaal vals zijn. Wij zagen met mening
corresponderende juiste en valse vreugden en smarten. Maar er is nog een
mogelijkheid: ze worden gefalsifieerd. Een toekomstig genot wordt vergroot door
momenteel lijden, een toekomstige smart verkleind door een actueel genot.
Beweerd wordt: het allergrootst genot bestaat in het leven zonder smart. Socrates
wijst deze mening af. Wij hebben gezien aan de ene kant een teniet gaan van de
harmonie, aan de andere kant het herstel, gepaard gaande, het eerste met smart
en kwelling, het laatste met genot. De vraag is of deze beide reacties onvermijdelijk
zijn; volgens Heraclitus' πάντα
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ῥεἶ-beginsel wel, maar Socrates stelt er een andere these tegenover. Grote
veranderingen brengen smart en genot voort, maar middelgrote en kleine doen dat
geen van beide. En dat betekent het neutrale leven. Socrates ziet drie levens: een
van genot, een van smart, en een geen van beide. Dan zou het vrij-van-smart-zijn
niet gelijk staan aan het genoegen genieten. Socrates geeft een voorbeeld. Ge hebt
drie dingen, om het even welke, het ene is van goud, het tweede van zilver, het
derde geen van beide. Kan het derde een van de beide andere worden? Neen,
natuurlijk.
Men zou dus niet kunnen oordelen, noch beweren dat het middelste leven (ὄ
μέσος βίος) òf aangenaam, òf smartelijk is zonder het recht verstand geweld aan
te doen. Toch menen sommigen genot te hebben bij afwezigheid van smart. Zij
hebben een onjuiste opvatting ten aanzien van het genot; immers, de aard van het
genot en de afwezigheid van smart zijn van nature verschillend.
Tot welke beslissing moeten wij komen, vraagt Socrates, òf er zijn drie affectieve
toestanden, òf er zijn slechts twee: de smart die een kwaad is voor de mens, en de
bevrijding van de smarten die genot wordt genoemd. Er zijn geleerden, knap in de
kennis der natuur, die het bestaan van genot ontkennen: de smarten zijn reëel, het
genot is een illusie, een droom. Wat Philebus en zijn vrienden genot noemen, zien
zij als ‘vrij van smarten’. Zij hebben een tegenzin in genot, en vinden er niets gezonds
in, zelfs de verleiding die uitgaat van het genot bestempelen zij als magie en
illusionisme. Hun beweringen komen hierop neer dat men de meest intense
genietingen bij zieken vindt, in welk geval de grootste begeerte eraan vooraf gaat.
Evenzo zijn de grootste genoegens niet bij een bezonnen leven - waar het μηδὲν
ᾶγαν = nooit te veel geldt -, maar in de onmatigheid. De hevigste genoegens en ook
de hevigste smarten zijn in een slechte toestand van lichaam en ziel. Als voorbeeld
geeft Socrates het lijden aan schurft. Krabben is dat een genot, een smart? Een
mengsel, meent Protarchus, in ieder geval iets slechts. Zo komen wij op de
gemengde gevoelens: geheel lichamelijk, geheel behorend tot de ziel, of half tot het
lichaam, en half tot de ziel.
De affecten van het lichaam alleen laten zich zo traceren: op het ogenblik dat de
harmonie teniet gaat, of zich herstelt kunnen wij tegengestelde aandoeningen
ervaren: rillingen van kou gaan samen met warmte en omgekeerd. Soms bestaan
ze uit gelijke dosissen genot en smart, soms overheerst één van beide. De smarten
voeren de boventoon bij een ziekte als schurft. Bij inwendige ontstekingen gebeurt
het dat men door externe warmte of koude toe te passen tot een mengeling van
genot en smart komt. Overheerst het genot, dan veroorzaakt de smart
onbehaaglijkheid, maar de grotere dosis
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genot geprikkeldheid, zich uitend in kleur krijgen, allerlei houdingen aannemen en
hijgen. En hoe onbezonnener een mens is, deste meer jaagt hij zulke affecten na
en noemt die de hoogste genietingen. Bestaat er onenigheid tussen ziel en lichaam,
bv. als men dorst heeft, is het lichaam leeg, wat smart geeft, terwijl de ziel zich reeds
verheugt in de toekomstige bevrediging, dan ontstaat, er één enkel mengsel van
smart en genot. Smarten van de ziel zijn: toorn, vrees, spijt, rouw, liefde, jaloezie,
afgunst; ook deze zijn gemengd met genietingen. Zo genieten wij in treurspelen van
onze tranen. En de afgunstige vindt zijn genot in het kwaad dat een ander overkomt.
Onwetendheid is een kwaad, en tevens iets minderwaardigs. Zij is het tegendeel
van ‘ken uzelf’, d.w.z. zichzelf niet kennen. Zo iemand is slachtoffer van een illusie
op drie punten: 1. zichzelf rijker te achten dan hij is; 2. zichzelf groter en schoner te
wanen dan in werkelijkheid; 3. zichzelf een superieure deugd toekennen zonder
enige grond. Onder de deugden streeft men het meest naar wijsheid, maar men is
twistziek en vol schijnwijsheid. Degenen die een valse mening over zichzelf hebben,
zijn òf machtig, òf zwak. De eersten zijn vreesaanjagend en hatelijk, de laatsten zij kunnen zich niet wreken - zijn lachwekkend. Protarchus ziet niet de mengeling
van genot en smart. Socrates poneert: wanneer wij ons verheugen over het kwaad
dat onze vijanden treft is dat geen onrecht. Dat is het wel als het onze vrienden
aangaat. Maar onwetendheid is een kwaad voor iedereen. Als wij nu onze vrienden
zien in de ban van schijn-grootheid, schijn-schoonheid, schijn-wijsheid, waaruit blijkt
dat ze onwetend zijn en als hun houding geen schade berokkent aan anderen, als
ze dus zwak zijn, dan is die houding lachwekkend. Wij beleven vreugde. Maar genot
om het kwaad dat onze vrienden treft, komt voort uit naijver. En als wij dus lachen
om wat in onze vrienden dwaas is, vermengen wij genot met afgunst, d.w.z. genot
met smart, want wij zijn overeengekomen, dat de afgunst een zielesmart is, en het
lachen een genot, en beide bestaan in zulke gevallen. Zo liggen de dingen in
tragedies en comedies, niet alleen in die in de schouwburg, maar ook in die van het
gewone leven. Socrates neemt afscheid van de gemengde genietingen. Hij slaat
geen geloof aan hen die beweren dat genot bestaat in de afwezigheid van smarten.
Zij tonen aan dat er schijngenot is, volkomen irreëel, en dat andere hoe groot en
talrijk ze lijken, nauw verbonden zijn met smarten. De ongemengde genietingen zijn
genietingen waarvan de afwezigheid niet wordt aangevoeld, en die niet met smart
gepaard gaan: mooie kleuren, vormen, geuren en tonen. Hun in vervullinggaan
wordt wel aangevoeld en bezorgt ons genoegens die vrij zijn van smarten. Onder
schoonheid van vormen verstaat Socrates niet wat de grote massa daarmee bedoelt:
schone levende wezens, en schilderijen, maar
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geometrische vormen: rechte en kromme lijnen, en de vlakken van lichamen die
daaruit voortkomen. Hun schoonheid is niet relatief, maar absoluut en bestendig.
Zij bezitten genoegens ‘an sich’, die niets te maken hebben met krabben e. dgl.
Geluiden, zacht en helder, die één zuivere toon laten opklinken, niet schoon ten
opzichte van een andere toon, maar schoon in zichzelf. De genietingen van geuren
zijn minder goddelijk, maar ze zijn niet noodzakelijkerwijs gemengd met smarten,
welk privilege een genre markeert dat in tegenstelling staat tot de vorige genietingen.
Genietingen worden ook verschaft door de wetenschappen, mits daarvan niet een
grote honger naar lering deel uitmaakt, dat is te materialistisch.
Socrates heeft wel gelijk, als hij constateert dat dit soort genietingen aan slechts
weinigen is voorbehouden. Hij maakt nog een onderscheid tussen de zuivere
genoegens, en de onzuivere, de eerste behoren tot de evenwichtige, de laatste,
heftig en onmatig tot de onevenwichtige. Daarbij blijken de eerste dichter bij de
waarheid. Hij maakt dat duidelijk met een beeld. Het wit in een kleine hoeveelheid,
maar puur, is witter dan een grote kwantiteit, maar onzuiver. De conclusie hieruit:
het genot, klein en zeldzaam, maar gezuiverd van iedere smart, is aangenamer en
schoner, en dichter bij de waarheid dan een ander groter en veelvuldiger. Niet de
eersten de besten beweren: het genot is een worden. Nu zijn er in de werkelijkheid
dingen die op zichzelf bestaan en dingen die bestaan om iets anders voort te
brengen. De vraag komt hierop neer, meent Protarchus: is de werf er voor het schip,
of het schip voor de werf. Wij kunnen vast stellen dat alle hulpmiddelen, alle
werktuigen en materialen tot doel hebben iets voort te brengen, of een worden
beogen, en dat alles wat worden is, een zijn tot doel heeft. Als dus het genot een
worden is, dan moet dat zijn terwille van een zijn. Welnu, dat zijn heeft zijn plaats
in het goede. Als nu het genot een worden is, moeten wij het een plaats geven
buiten het goede. Dat ontneemt hen die beweren dat het genot iets goeds is alle
grond. Maar nog meer worden zij teruggewezen, die het genot volkomen gerealiseerd
vinden in het worden, d.w.z. dat zij het niet zouden verdragen te leven zonder de
begeerten en de honger. Zij willen deze om de bevrediging, die niet bestaat zonder
het worden, en zo geraken zij in een dwang-positie van de begeerte nodig te hebben
en de bevrediging, tussen het worden en de voldaanheid, of tussen het worden en
vergaan. En daar tegenover stelt Socrates een derde leven van serene rust, vrij van
elke smart en elk genot, maar verzadigd door de zuivere vreugden van het denken.
Er zijn twee soorten kundigheden. Ze zijn meer of minder zuiver, al naar gelang
ze meer of minder ‘wetenschap’ bevatten. In de muziek is een grote onzekerheid,
de grootste zekerheid is in huizen- en scheepsbouw, waarbij

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

LXXXIV
exactheid nodig is: liniaal, passer, schietlood, winkelhaak zijn nodig, minder exact
zijn behalve muziek, geneeskunde, landbouw, krijgskunde, stuurmanskunst, die
grotendeels door ervaring bepaald worden.
Zo zijn er ook twee soorten wetenschap. Er is een wetenschap, die zich bezig
houdt met de studie van de werkelijkheid, met wat ontstaat en vergaat. Hierin is een
mindere exactheid dan in de wetenschap die gericht is op dat wat steeds in dezelfde
toestand blijft zonder de minste vermenging; daarin is slechts vastheid, zuiverheid,
waarheid, en helderheid. Deze wetenschap is de dialectiek.
Inzicht en genot moeten gemengd worden. Volgens de mening van Philebus is
het genot het normale doel van alles wat leeft, en waarnaar allen moeten streven.
Kortom, genot is het summum bonum: genot en goed zijn synoniem. Socrates
daarentegen ontkent die gelijkheid; hij beweert dat ze van verschillende aard zijn,
en dat de wijsheid meer deel aan het goede heeft dan het genot. Ieder schepsel
dat het goede in alle opzichten geniet, blijft niets meer te wensen over, en zou
optimaal voldaan zijn. Theoretisch zouden twee levens mogelijk zijn: een leven van
genot, zonder enige wijsheid, een leven van wijsheid zonder enig genot. Zou iemand
aanvaarden de wijsheid ontbloot van alle genot te bezitten liever dan enige
genietingen eraan toe te voegen, of alle genoegens zonder enige wijsheid te hebben
liever dan met een weinig wijsheid? Noch het ene, noch het andere zou dus volmaakt
zijn, algemeen verkiesbaar, het absolute goed. Het goede moet niet gezocht worden
in een ongemengd leven, maar in het gemengde. Wij zijn schenkers, zegt Socrates.
Er zijn twee bronnen: de ene van het genot, vergelijkbaar met een bron, waaruit
honing vloeit, de andere van het inzicht, sober en zonder een spoortje wijn, te
vergelijken met een bron, die hard en gezond water levert. Uit deze twee moeten
wij de best mogelijke menging maken.
Socrates vindt: alle soorten kennis en alle soorten genot dooreen mengen zou
een groot risico zijn. Hij doet een betere suggestie. Zijn er genietingen die
waarachtiger zijn dan andere, zo zijn er ook inzichten die andere overtreffen.
Sommige hebben het oog gericht op wat wordt en vergaat, andere wat eeuwig
identiek en onveranderlijk blijft; die laatste zijn waardevoller dan de eerste. Maar
stel dat iemand alleen kennis heeft van de idee van de cirkel en de bol, maar niets
weet van de cirkel en de bol in de werkelijkheid; dat zou wel dwaas zijn. Dus werpen
wij ook deze minder zekere kundigheden in het amalgama, evenals de muziek, die
vol gissingen en nabootsing is. Maar wat zou een leven zonder muziek zijn?
Conclusie: alle kundigheden mogen in de menging opgenomen worden. Kunnen
ook alle genietingen losgelaten worden? Of alleen de echte?
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Voor de zekerheid, meent Protarchus, kunnen eerst de laatste toegelaten worden.
Ook de noodzakelijke delen in dit voorrecht. Socrates stelt voor genietingen en
inzicht te ondervragen naar hun wensen. Eerst de genietingen: wat wilt ge,
samenwonen met iedere soort wijsheid, of liever er gescheiden van blijven? Het
antwoord: het isolement is voor geen enkel genre mogelijk en nuttig, en we geven
er de voorkeur aan te leven met dat genre, dat alle andere dingen kent, en elk van
ons zo volmaakt mogelijk. De ondervraging van het inzicht. Hebt ge een samenwonen
met de genietingen nodig? Ze zullen misschien vragen: met welke genietingen?
Hebt ge behalve de echte genietingen ook nog behoefte aan een samengaan met
de grootste en hevigste genoegens? Ze zouden antwoorden: hoe zouden wij ze
wensen, die ons zoveel hindernissen opwerpen, terwijl ze de zielen waarin wij ons
ophouden door hun dolle kwellingen in verwarring brengen, en op deze wijze
verzetten ze zich tegen ons ontstaan, en richten de meeste van onze kinderen door
hun onachtzaamheid te gronde. Maar de ware en zuivere vreugden waarover ge
gesproken hebt, beschouw die als onze naaste verwanten. Voeg eraan toe die
welke samengaan met gezondheid en bezonnenheid, eveneens alle die tot het
gevolg van de deugd als van een godin behoren, neem ze op in het mengsel. Maar
die welke slechts metgezellen zijn van de waanzin, en van ieder soort ondeugd
kunnen niet met het intellect gemengd worden, als men het mooiste mengsel wil
aanschouwen, het samenspel dat de meeste zekerheid geeft tegen tweespalt, en
als men moeite wil doen te ontdekken, wat het goed is in de mens en in het Al, en
welke aard wij daaraan moeten toekennen. Deze wijze, intelligente verklaringen
heeft het verstand niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de herinnering en de
rechte mening afgelegd. Nog één ding moet toegevoegd worden, meent Socrates:
waarheid, zonder welke niets kan ontstaan, en éénmaal in leven, niet kan bestaan.
Wij staan in de ruime toegang tot het goede, en aan de deur van zijn verblijf. Welk
samenstellend deel is het kostbaarste in een menging, de oorzaak bij uitstek die
zulk een habitus voor ieder aangenaam maakt? Elke menging beroofd van maat
en verhouding corrumpeert haar delen en zichzelf, want het is niets dan een warrig
mengelmoes. Maat en proportie hebben schoonheid en perfectie tot resultaat,
waaraan verbonden is waarheid. Schoonheid, proportie en waarheid: dit zijn de drie
karaktertrekken, die het goede bepalen. Zij zijn goed, en daardoor is de menging
goed. Wij moeten genot en inzicht confronteren met deze drie aspecten. 1. Tegenover
de waarheid: genot is het bedrieglijkste van al wat bestaat, meineed in liefdeszaken
werd door de goden vergeven. Moge het inzicht niet identiek zijn met de waarheid,
in ieder geval komt het er het dichtst
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bij. 2. Tegenover de maat: niets houdt minder maat dan het genot en de bruisende
vreugden. Niets is maatvoller dan het intellect en de kennis. 3. Tegenover de
schoonheid: Protarchus' oordeel: men zou zich niet kunnen voorstellen, noch wakend,
noch in droom, dat de wijsheid en het verstand lelijk zouden kunnen zijn. Het genot
daarentegen wordt in zijn meest intense vorm aan het daglicht onttrokken.
Conclusie: het inzicht staat het dichtst bij het goede, dichter dan het genot. De
ordening der dingen tegenover het goede: de eerste plaats komt toe aan de maat,
het afgepaste en dat soort dingen. De tweede plaats is voor de proportie, de
schoonheid, de perfectie, toereikendheid e.dgl. De derde plaats komt toe aan het
verstand en de wijsheid. De vierde plaats wijzen wij toe aan kennis, kundigheden,
juiste mening, alle meer verwant met het goede dan het genot. Op de vijfde plaats
komen die genietingen, die niet vergezeld gaan van smarten, de zuivere vreugden
van de ziel alleen, hetzij ze verbonden zijn met kennis, hetzij met gewaarwordingen.
De slot-samenvatting: Philebus' these: het goede is het totale, volmaakte genot.
Daartegen Socrates' mening: het verstand is beter voor het menselijk leven. Socrates
houdt nog een weg open: misschien is er iets beters. Het bleck dat noch het genot,
noch het verstand de optie op ‘het goede’ waar konden maken, het derde element
won, maar het verstand bezat meer verwantschap met de overwinnaar dan het
genot. Zo kwam dan het genot op de vijfde plaats, ondanks het feit, dat alle ossen,
paarden en andere beesten van het tegendeel getuigen door hun jagen naar het
genot. De grote massa vertrouwt hierop, evenals de waarzeggers op de vogels, en
oordelen dat de genietingen de machtigste factor zijn voor een goed leven, en zien
de driften van de dieren als waarachtiger getuigen, dan de rationele intuïties van
de filosofische muze.

VII Spiegel tussen rede en genot
Plato eindigt zijn Philebus met een sneer. Want dat is het, wanneer hij Socrates laat
zeggen: het genot komt allerminst op de eerste plaats, pas op de vijfde, ook al
getuigen alle ossen, paarden, en andere beesten door hun jacht op genot van het
tegendeel. Het is een harde veroordeling van de meeste mensen, die het genot als
hoogste goed beschouwen. Zij laten zich leiden door het voorbeeld, niet van mensen,
maar van dieren. Voorwaar, een streng vonnis. Spiegel was dezelfde mening
toegedaan. Beiden zijn pessimistisch over het geslacht mens, dat de mogelijkheden
in zich draagt tot een hogere levensvorm, maar die willens en wetens laat onder-
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gaan in een leven van genietingen. Reeds in het eerste boek verzucht Spiegel: waar
vind ik een met mij gelijkgezind mens, een mens die zich verheugt in deugd? Hij
weet het: ‘Maar zeldzaam over zeldzaam vind' ik zulken mensche’. (I. 17). ‘Deugd
verheugt’ was Spiegels devies. In de Philebus ondervraagt Socrates wijsheid/inzicht,
hoe die staat tegenover de genietingen. De grootste en heftigste zullen worden
afgewezen, aanvaardbaar zijn, behalve de echte genietingen, ook die welke
verbonden zijn met de gezondheid en de gematigdheid, tenslotte die welke de deugd
begeleiden en overal volgen, als ware zij een godin. De deugd staat bij Spiegel
hoog genoteerd. In het eerste boek wordt zij genoemd te zamen met ‘goedheijd,
waarheijd, wijsheijd, zalicheijd’ (I, 525). In bk. VI zullen zij die toezien, bidden en
waken tot de overtuiging komen, dat ‘waarheijt, deucht, Natuijr, God, en de reên’
(VI, 59) op elkaar afgestemd zijn. Zo kunnen wij inzien, dat de genietingen die het
streven naar deugd, of het bezit ervan begeleiden, tot een hoog geestelijk niveau
reiken. Wil ik hiermee de invloed van Plato op Spiegel aantonen? In het geheel niet,
rechtstreekse afhankelijkheid van Spiegel is moeilijk aan te wijzen. Dat ligt aan
verschillende factoren: zo aan het genre-verschil. Plato's dialoog heeft een betogend
karakter en de filosofische uitweidingen staan, zoals steeds, in verband met zijn
ontologisch systeem, ook al beoogt hij in de Philebus een moraal-filosofische
uitkomst. Spiegels Hert-spiegel is een moralistische-didactisch gedicht en heeft
geen aanrakingspunten met de ontologie van Plato, zoals ik al eerder heb
1
aangetoond. De christelijk-humanistische moraal vormt de basis van zijn denken,
en nog afgezien van het feit dat hierin heel wat van Plato is ondergebracht, voelt
Spiegel zich meer aangetrokken tot de ‘goddelijke filosoof’ dan lot ‘de filosoof’
(Aristoteles). Spiegels driedeling van de krachten van de ziel is van Plato afkomstig,
hij verwierp in zeer stellige bewoordingen de tweedeling van Aristoteles.
De eerste ‘hooft-gront-kracht’, de fundamentele kracht van de ziel, en het lichaam
zijn de neigingen (V, 57), instinctieve krachten die de mens met alle schepsels
gemeen heeft. Spiegel vermengt materiële, vitale en psychische krachten. Aarde
‘neigt’ omlaag, vuur laait omhoog (V, 58), planten en dieren bevredigen hun neigingen
tot een niveau dat een perfectie in zich draagt, het redelijk dier, de mens, heeft meer:
hij kan worden machtig, goed en wijs. Daarin ligt zijn uitzonderlijke positie. ‘dats
2
Godlijk’ (V, 65) zegt Spiegel. Hij bedoelt daar niet mee dat de mens een soort god
is, allerminst,

1
2

Zie hiervoor blz. XLVI.
In dezelfde geest spreekt Coornhert in zijn Wellevenskunste, het hoofdstuk Vande Wreedheyd:
‘Lustigh ist te spreken ende te hanteren 'tghene die lieve langmoedicheyd ende bermherticheyd
anghaat, maar het dencken alleenlyck vande bloedighe wreedheyd valt grouwelyck. Zo is
ook de bermherticheyd een menschelycke, ja Godlycke dueghde, want zy maackt den
menschen zelf Goddelyck door hare godlycke ende behulpsame ghoeddadicheyd’. (VI, VII,
1).
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God heeft die attributen in essentie, de mens slechts voor zover ‘zijn Natuijr die is
deelachtich’ (V, 65). Deze krachten worden niet gezien als verschillende principes,
maar als uitingen van één grondprincipe: Gods ordening der dingen. Ieder schepsel
moet blijven binnen de hem gestelde grenzen: de aarde, het vuur, de plant, het dier,
de mens. Daarin ligt zijn opdracht, daarin ligt zijn geluk. ‘Vol-heijl’ (V, 74) is voor
ieder schepsel weggelegd. ‘Het schepsel reên-lóós volght slechts sneuvel-vrij zijn
aart’ (VII, 231). De onredelijke schepsels - van de materie: aarde, steen tot en met
de dieren - kunnen onbekommerd de neigingen hun gang laten gaan, zij vinden
rijkelijk bevrediging zonder zelfkwelling, ze zijn geprogrammeerd. Bij de mens ligt
de werking der neigingen ook open, ze zijn blind, ze hebben niet een eigen
ingebouwd rem-systeem. Dat bevindt zich buiten hen. Immers, ‘wakker reên-beraat
het reêlijk dier bewaart’ (VII, 232). De controleur en regulator is het redelijk verstand.
Spiegels beschouwingen over het genot zijn ingebed in de psychologische
structuur van de menselijke ziel. 's Mensen psyche speelt een belangrijke rol in de
Hert-spiegel. Zij staat centraal in het gedicht naar plaats: in het vierde boek, en naar
inhoud: het handelen van de mens wordt steeds gerelateerd aan zijn psychische
gesteldheid. Spiegel, en ook Coornhert spreken van lust in plaats van genot. Het is
het equivalent van het Griekse woord ἡδονή. In de Philebus analyseert Socrates
het genot. Nu zijn er vele soorten genietingen. Dat blijkt reeds in het begin: er is een
kleine aanvaring tussen Socrates en zijn tegenspeler Protarchus, die eerst vasthoudt
aan de stelling genot=genot, maar Socrates weet hem van zijn ongelijk te overtuigen,
en wanneer deze vaststelt dat er eveneens vele soorten ‘inzicht’ bestaan is hij
tevreden. Aan het eind van de dialoog worden de genietingen in kaart gebracht. Zo
is er het zuiver genot, waaronder Socrates verstaat het genot dat een lijn, een toon,
een geur in mindere mate - niet in tegenstelling of in harmonie met een andere lijn,
of toon, of geurmaar één lijn, één toon, één geur schenkt. Dit genot, deze lust vinden
wij bij Spiegel niet. Begrijpelijk, hij is moralistisch bezig en bespreekt dingen die als
zodanig betekenis hebben, en dat zijn een lijn, een toon, een geur nu eenmaal niet.
Zijn zuivere genietingen moeten wij dus in de moraal-categorieën zoeken, en wij
vinden die daar ook. Zo in V, 308 waar gesproken wordt van ‘liefd' en goeddadicheijt’
als hoogste lust. Het ‘schepselboek, of levens-boek’, d.i. het boek der natuur geeft
de mens voldoende informatie over zijn plaats in Gods ordening. Het verlicht hem
zodanig,
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dat hij zichzelf kent en zijn heil, tevens zijn plicht tegenover God en de naaste.
Bovendien, door een krachtige neiging wordt hij bewogen dat uit liefde te doen,
waarmee de lust congrueert. Maar alvorens verder te gaan met de beschouwingen
over Spiegels visie op het lust-principe, moet eerst nog iets over het grondplan
gezegd worden. Dat is der ‘Natuijren wet’. (II, 261). Hetgeen betekent secundum
naturam vivere (Cicero, De finibus bonorum et malorum, V, 26; Seneca, Epistolae
morales, = XVI, 7 e. vlgg.), in overeenstemming met de natuur leven. De deugd is
volgens de natuur, de ondeugd strijdt ermee (Seneca, Ep., L, 8).
Wat houdt de natuurwet in? In aanleg vinden wij die in Aristoteles' Nicomachische
Ethica. Aristoteles handelt over de intellectuele en morele deugden. De eerste
worden door een leer-proces ontwikkeld, de tweede door gewenning. Geen
karakter-deugd is aangeboren, daar geen ding door de natuur geschapen door
gewenning de richting van zijn ontwikkeling kan veranderen. Het behoort tot de aard
van de steen te vallen. Geen gewenning kan hem doen stijgen, hoe vaak men hem
omhoog werpt. Zo kan het vuur niet naar beneden gebogen worden. Geen ding kan
3
zich anders gedragen dan de natuur heeft voorgeschreven. Cicero laat in het vijfde
boek van zijn De finibus Piso in extenso uitweiden over de natuurwet.
Het onderhavige stuk is door Cicero met grote toewijding geschreven, en draagt
het karakter van een lofrede op de natuur en op de mogelijkheden de mens geboden,
met grote aandacht voor de allervroegste jeugd, omdat daar - zoals grote filosofen
hebben gemeend - de wil van de natuur het zuiverst is waar te nemen. Ik volg globaal
het betoog van Cicero over het peripatetische systeem van wat in de natuur besloten
4
ligt. Ieder schepsel heeft zichzelf lief en zodra het geboren is handelt het in die zin
dat het zich in stand houdt. De eerste begeerte, of neiging die de natuur gegeven
heeft is die van zelfbehoud, van zelfhandhaving, en dat in een situatie die de beste
is voor het schepsel in overeenstemming met de natuur. En dit - zo blijkt - is het
hoogste goed voor het schepsel. Dat is niet voor alle schepsels hetzelfde, wel
gelijkwaardig, niet identiek. Aanvankelijk is de situatie voor het schepsel onzeker,
en onduidelijk, maar als het verder komt, handelt het steeds meer in
overeenstemming met de verkregen neiging, en dus volgens de natuur. Voor de
mens als natuurlijk schepsel gaat het er om te leven volgens de menselijke natuur,
waarbij al

3

4

Aan het einde van bk. I maakt Aristoteles de verdeling in dianoetische (intellectuele) en
ethische deugden in overeenstemming met de verdeling van de krachten van de ziel. Daarop
gaat hij in bk. II, verder en vervolgens in bk. VI. Bekend is zijn plaatsing van de deugd tussen
twee uitersten, van een te veel en te weinig.
Het betreffende gedeelte begint in bk. V bij paragr. 24, van paragr. 34 gaat het over de mens.
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zijn delen tot optimale ontwikkeling komen en er niets ontbreekt. De neiging tot
zelfbehoud is diep geworteld: er is geen schepsel dat zichzelf veracht. Zij die suïcide
plegen zijn niet vijanden van zichzelf, maar worden gedreven door smart, door
hartstocht, of toorn. Een tweede bewijs is de vrees voor de dood. Hoewel dit voor
een Romein te veroordelen is - Cicero zegt: ‘est in vitio’ d.w.z. dat het in het vlak
van de ondeugd ligt - bewijst het toch dat een afgezwakte vorm een natuurlijk gevoel
is. En wat wel het meest de kracht van de natuur in dezen toont zijn de vele
voorbeelden van mensen die armoede dulden, als ze maar leven, en die ondanks
de ouderdom hun zwaar valt, beven bij de gedachte aan de dood. Diezelfde kracht
van de natuur is ook waarneembaar bij de schepsels die uit de aarde voortkomen
en bij de dieren. Bomen en planten beschermen hun bestaan door wortels en schors,
de dieren maken een efficiënt gebruik van de zintuigen en de plaatsing van de
ledematen. De mens is in een zeer bevoorrechte positie. Hij bestaat uit ziel en
lichaam, waarbij de ziel de eerste rol is toebedeeld. De ziel heeft de zintuigen tot
haar dienst en bezit een superieure eigenschap, de intelligentie, die de leiding heeft
over de hele mens, en waarin een wonderbaarlijke kracht ligt: de rede. Wat het
lichaam betreft: alle delen zijn zinvol, en de plaatsing conform de natuur, evenals
de bewegingen. Daar de mens zichzelf lief heeft, streeft hij naar perfectie van lichaam
en ziel: daarin is het wel-leven - bij Coornhert - het heil - bij Spiegel - gelegen.
Voor alle schepsels geldt dat in de jeugd de natuur nog verborgen is. De eerste
daad van de natuur is het ons aan onszelf toe vertrouwen, maar pas geleidelijk
wordt het schepsel zich bewust, welke richting het moet inslaan. Dieren blijven eerst
op hun plaats, daarna gehoorzamen ze aan een drang, en beginnen zich te bewegen,
ieder in overeenstemming met het patroon van handelen, dat de natuur hun heeft
toegedacht. Zo gaat het ook de mens: eerst liggen, dan komen de bewegingen,
gebruik van handen, het herkennen van personen, nog later het spel met andere
kinderen, het element van concurrentie treedt op, de begeerte iets te leren en te
weten openbaart zich. Want: de mens aangeboren is de neiging tot weten. De
5
menselijke natuur wordt onweerstaanbaar aangetrokken tot kennis. Kinderen in
hun zucht alles te onderzoeken getuigen ervan, de sirenen tracht-

5

Eenzelfde waardering vinden wij bij Coornhert in zijn Wellevenskunste II, V, 33: ‘D'alder eerste
wortel inden mensche, daer uyt de wetenschappe voortkomt, is de nature zelve. Want de
gheneghenheyd om te weten is allen redelycken menschen angheboren. Doch heeft hy rechte
oorzake om tot ware wetenschap te komen die daar weet dat hy onwetende is’. Dit laatste
lijkt mij een impliciete toespeling op Socrates' dictum: ik weel dat ik niets weet. Een bewijs
hoezeer de renaissancisten leefden in de klassieke denkwereld, in hun interpretatie wel te
verstaan.
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ten Odysseus te verleiden door hun gezang, maar beloofden ook wetenschap. Welk
een wetensdrang bij een Archimedes die zo gefascineerd was door zijn tekeningen
in het zand, dat hij niet merkte dat zijn stad was ingenomen. Welk een genie bij
Aristoxenes bij zijn onderzoekingen op musicologisch gebied. We zien Pythagoras,
Plato, Democritus naar het einde der wereld trekken om kennis op te doen. En hoe
groot is niet onze eigen belangstelling in de beweging der sterren, de geheimen van
de hemel, de verborgenheden der natuur. Welk een charme gaat er uit van de
geschiedenis, een charme die iedereen in haar greep houdt. Iemand zal zeggen:
waarom een zo lang citaat uit Cicero? Het antwoord volgt spoedig. Is het toeval dat
bij Cicero (V, 44) en bij Spiegel (begin bk.IV) Apollo voorkomt als symbool van
zelfkennis? Is het toeval dat Spiegel aan het einde van het derde bk. een korte
anthropologische visie geeft die overeenstemt met die van Cicero (V, 34)? Is het
toeval dat bij Cicero (V, 33) en bij Spiegel (II, 139) de boom voorkomt als voorbeeld
hoe die zich met de schors beschermt uit neiging tot zelfbehoud? Is het toeval dat
Spiegel (V, 381 e. vlgg.) en Cicero (V, 41-42) het kind in zijn eerste jeugd ten tonele
voeren als bewijs van de bewustwording van de natuurlijke neigingen? Is het toeval
dat bij beiden, bij Cicero (V, 48), en bij Spiegel (II, 451 en V, 274) als eerste en
belangrijkste neiging die van de weetzucht, de ‘cognitionis amor et scientiae’
optreedt? Goed, het moge toeval zijn, dan blijft het feit dat Spiegel zich in zijn
mensbeschouwing beweegt in de visie die de klassieke filosofie over de natuurlijke
mens had. Onze conclusie kan luiden: de natuur is het principe, waaruit alle
schepsels voortkomen, en zij is norm waaraan alle fenomenen worden getoetst:
stemt iets met de natuur overeen, ja of neen. Er is natuurlijke lust, en er is lust die
met de natuur strijdt: er is dus goede lust en kwade lust. Maar allereerst: hoe
omschreef Spiegel lust. De natuurwet houdt in dat de neigingen, deze elementaire
krachten der ziel, bevredigd worden. Die bevrediging brengt een aangenaam gevoel
(Spiegel zegt een zoet gevoel) mee, dat is lust (VI, 263 t'zoett-lust-gevoell; verder:
VI, 253; VII, 208, 225). Als de mens natuurlijk leeft - d.w.z. als hij binnen de grenzen
hem door de natuur gesteld blijft, en geen excessieve begeerten heeft - dan is lust
neijgingh-boets verzoeten’ (VI, 254). De ‘goe lust der Natuijren’ (II, 181) stuurt de
mens terecht, heeft een einde (II, 183), houdt daar op waar de natuur de grens heeft
gelegd, heeft ook een doel: bevrediging van de noodzakelijke behoefte. De natuur,
de scheppende natuur (natura naturans), trekt een lijn die de scheiding der geesten
aangeeft: aan de ene kant zij die de goede lust hebben, aan de andere kant zij die
de kwade lust niet kunnen loslaten. De laatsten zijn gevangen in zingenot, in hun
begeerte naar rijkdom,
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naar eer, naar wraak, die zij als hoogste goed beschouwen. Zij zijn in de ban van
de waan, die in hun verbeelding de genietingen als groots en begerenswaardig
voortovert. En de verbeelde lust is de vijand van de goede lust, die zij overtroeft (II,
425). De waanlust heeft geen einde, zij is nooit verzadigd, begeert steeds sterkere
prikkels. De term waanlust zegt al dat het tekort, in de mens zelf zit:
wanen=besluitvorming op ondeugdelijke gronden. Niet de natuur is schuldig aan 's
mensen tegendraadse interpretatie van wat tot zijn geluk behoort, maar het verstand,
zijn overleggingen en de daaruit getrokken conclusies, het verstand dat bedrogen
wordt door de erfzonde, en door de gewenning aan traditionele landelijke waarden.
De mens zelf heeft de neigingen sterk gemaakt, heeft ze uit de band laten springen,
niet de natuur. Excessieve lusten ontspringen in de onmaat, in de volglust, zoals
Coornhert zegt. Hij definieert die als een ‘onmatighe bewillighinghe vande
onbehoorlycke lusten, onbetemt zynde vande redene of zy is (zo andere zegghen)
een onbetemt mesbruyck van Venus, spys, dranck ende van andere onbehoorlycke
lusten, teghen de redene strydende’. (Wellevenskunste VI, V, 4). Daartegenover
staat de temlust, ‘een maticheyd daardoor die lust by bestieringhe des redens werdt
betemt’ (Wellev. VI, V, 1). Spiegel zal deze termen wel van Coornhert hebben
overgenomen. Bij hem hebben ze ook dezelfde waarde. De temlust, zo meent
Spiegel, komt voort, uit: de bezinning, de eerste trap die de mens bevrijdt uit het
bederf der zonde. Bezinning, d.i. overdenking van de situatie waarin men zich bevindt
om tot beter inzicht te komen, is nodig, omdat, reeds in de vroegste jeugd verkeerde
denkbeelden en onjuiste houdingen tegenover de dingen de mens zijn ingedrukt.
(V, 125). Waarover heeft de mens zich te bezinnen? Op welke levensgebieden
krijgen wij te maken met de lust, als zijnde goed of kwaad? Er is de lijflust, de lust
van het lichaam. Welke zijn de neigingen die deze lust meebrengen? Een natuurlijke
neiging dwingt de mens om te eten (V, 229). De natuur eist kost en kleed (VI, 95),
voor zover de behoefte bestaat. Die neiging - zo redeneert Spiegel - brengt de wil
voort dat te doen, als het voedsel door het verstand als deugdelijk is erkend. In dat
eten, in het gekleed zijn ervaart hij lust, zólang tot de natuurlijke behoefte bevredigd
is. Deze neiging, de wil, het verstand en het lust gevoelen (V, 233) zijn natuurlijk,
in overeenstemming met de natuur, goddelijk, door God in de ziel gelegd, goed, zij
dient, tot versterking en gezondheid van het lichaam (VI, 96). Het tegendeel: wie
de lust najaagt, de lust om de lust zoekt, de lust als doel ziet, treedt buiten de wet
die de natuur heeft voorgeschreven. De bevrediging van de honger, de bevrediging
van het gekleed zijn liggen binnen de palen door haar gesteld. Het jagen naar lust
is onna-
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tuur, en behoort tot de eigengereidheid van de mens, tot zijn egocentrische natuur,
en brengt ‘eijgen-will’ (IV, 370; V, 244) voort, die als zij de hartstochten tot zich trekt,
de mens geheel beheerst, en hem ‘zoo verwoedich’ (V, 250) maakt, dat hij alles
vergeet, zijn eigen aard - immers, God schiep de mens gaaf - zijn heil, zijn God, en
zijn rust. ‘Praal-lusts overdaat’ (III, 212), ‘vraatlust’ (II, 431), ‘verdilgens lust’ (II, 331),
alle termen die Spiegels afkeer tonen van dit soort, levenshouding. Een tweede
Diogenes is opgestaan: Joost Bloots-hooft. In Spiegels tijd lijkt hij gewoond te hebben
in de duinen bij Haarlem, in een hut van takken en biezen gebouwd, gekleed in een
eenvoudige pij, zonder hoofddeksel - vandaar zijn naam - levend van een minimale
hoeveelheid voedsel, hij zou zijn rantsoen steeds teruggebracht hebben.
Een zonderling? Spiegel zou geprotesteerd hebben, neen, evenmin als Diogenes.
Beiden lagen aan het hart van Spiegels opvattingen. Twee die temlusts deugd tot
het uiterste toepassen. Ietwat eenzijdig, van Diogenes worden alleen gereleveerd
dat hij zijn nap wegwierp, toen hij een jongen zag drinken uit zijn hand, en het
verzoek aan Alexander uit de zon te gaan (VI, 484). Maar toch, groot zal de
bewondering van Spiegels tijdgenoten voor zulk een leefwijze niet geweest zijn.
Berustend beveelt onze dichter aan: probeer iets in Blootshoofts richting (VI, 404),
tracht los te komen van uw begeertenpatroon, dat verderfelijk voor u is en uw rust
verstoort. Kom tot zelfkennis, zie wat een mens nodig heeft, de natuur leert dat, en
bovendien, alles wat ge bijeenschraapt, onthoudt ge aan een ander, uiteindelijk
behoort het goed aan allen. Een pleidooi voor zelfopvoeding, hét middel om een
mens vrij te maken. Christus maakt vrij, keer terug tot Zijn eenvoud, keer terug tot
Socrates, die zijn lusten besnoerde, en wist dat hij niets wist. Er was nog een lijflust
die Spiegels aandacht vroeg: de sexuele begeerte. Het is hiermee evenzo gesteld
als met het overtreden van de grenzen bij het gebruik van voedsel en drank. Zolang
de maat wordt betracht, stelt de natuur de mens in zijn recht, alleen onmaat brengt
hem in het ongeluk. ‘Aard-teel-lust’ (II, 437), de samenstelling spreekt, voor zichzelf:
de ‘teel-lust’ ligt in de aard van de mens, is natuurlijk, zij wordt bij alle schepsels
gevonden (II, 439). Dit is ‘teel-lust’: de man zoekt ‘een ga, om na-geslacht te winnen’.
(II, 437). Die neiging, die drift en het doel zijn goed, meent Spiegel. Het zal u opvallen
dat er geheel geredeneerd wordt van het standpunt van de man uit. Zo waren de
mores in die tijd, al wisten de Hollandse vrouwen zich te doen gelden, zij bezaten
een grotere vrijheid dan de vrouwen in de andere Europese landen, de Italiaanse
politicus en schrijver Guicciardini constateerde het met enige verbazing en lichtelijk
geamuseerd. Dit als kort intermezzo. In
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bk. VI komt Spiegel terug op de sexualiteit. Hij plaatst deze neiging in het algemene
kader van de natuur, met al haar consequenties. De mens bestaat uit de vier
elementen, die voeden, en verzorgen hem ook. De mens tast het eerst mis in het
overtreden van de eis van de natuur wat betreft voedsel en drank. Hij is trots en
opgeblazen en meent dat de onmaat natuurlijk is. Neen, het is louter kwade
aanwenst. (VI, 234). Zo is het ook met de ‘gaijlheijt’ gesteld: de natuur eist van u
dat ge in het huwelijk treedt, en daarin wordt uw drift voldoende bevredigd. Wie
buiten het huwelijksbed lust zoekt, zoekt schijn-heil, en oogst schande. Waar ligt
de schuld? Bij de verbeelding die de waarde van de geliefde tot in het oneindige
opdrijft in uw overleggingen en liefdesbetuigingen, waardoor de min wordt tot een
afgod, die trots en streng heerst. En in plaats van de simpele en legitieme bevrediging
van een natuurlijke neiging, breit de schijn een net, waarin ge verstrikt raakt, en
betooverd door de waan, losgeslagen van uw eigenlijke aard, zijt ge zo bezeten,
dat ge alles vergeet: uw goed, uw eer, uw lichaam, uw ziel. (VI, 246). Spiegel wist
het exact uit te drukken: ‘wacht ghij ik kóóm van zelfs, zoekt ghij, zeijt lust, ik vlie’:
(VI, 420). Laten wij nogmaals bedenken, niet de neigingen waren slecht - hoe zou
de natuur iets slechts kunnen voortbrengen - maar het verstand schoot tekort, misleid
door misverstand, door erfzonde, door onachtzaamheid, door gewenning aan het
boze. Resten ons nog de dingen die ‘onverschillig’ zijn, noch goed, noch kwaad.
Het gebruik bepaalt hun waarde. Mag men ze kiezen, en hun tegendeel verwerpen?
Ja, men mag ze kiezen, maar niet verkiezen. Er is een groot verschil tussen kiezen
en verkiezen. (VI, 171). Als men kiest, kan men nog alle kanten op: goed gebruik,
slecht gebruik. Als men verkiest, is er slechts één richting, het stellen boven alle
andere dingen, geheel zijn zinnen, geheel zijn hart eraan hangen. Dat is alleen goed
voor het waarachtige heil, ‘dats Goetheijt, wijsheijt, macht’ (VI, 177), in alle andere
gevallen is het afkeurenswaardig. Immers, men verkiest het tijdelijke boven het
eeuwige, het vergankelijke boven het blijvende, het kortstondige boven het durende,
het onbetekenende boven het sublieme. Iemand die verkiest, meent het hoogste
goed gewonnen te hebben, en als zodanig beschouwt men: rijkdom, eer, roem,
hoge staat, kinderzegen. De schuld? Die ligt bij de mens zelf: in zijn eigengereidheid,
door zijn eigen-wil opgebouwd, door zijn eigen-zin, zijn eigen inzichten, vreemd aan
de natuur, strijdig met God. Achter de verkiezing van dit soort hoogste goed staat
het misverstand, de slecht afgewogen berading. (VI, 258). Zelfs de weetzucht,
voortkomend uit 's mensen hoogste prerogatief, de intelligentie, kan ten verderve
leiden, als de onmaat toeslaat. Zij lokt ketterijen uit, dwarsboomt de ware
godvruchtigheid, en ont-
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houdt de mens het heil hier en hierna. Alle neigingen zijn in overeenstemming met
de natuur. Zo ziet Spiegel het. Eén dier neigingen is die tot het schone. Als de mens
nu rijkdom, eer, faam, hoge staat als schoon (=verheven) ervaart en heilbrengend,
moet hij die noodzakelijkerwijs liefhebben. Dat geeft een tevreden stemmend gevoel,
lust. Daar is niets tegen, ge moogt die lust zelfs continueren, als uw verstand de
maat blijft betrachten, en de onmaat buiten de deur houdt. Zodra de laatste echter
zeggenschap krijgt, verwordt uw lust tot volglust, wat inhoudt dat ge ernaar streeft
die lust niet alleen vast te houden, maar steeds intensiever te doen worden, het
standpunt van Philebus. Ge zijt in de ban van de valse schijn. Uw neiging is en blijft
goed, maar uw verstand is betoverd. Dat zegt, misleid door misverstand en traditie,
rijkdom is het hoogste goed, of eer, of faam, of hoge staat is het summum bonum.
Ge zijt voor goed verloren, blijft in een vicieuze cirkel ronddraaien, tenzij ge tot een
beter inzicht komt. Dat is mogelijk, maar moeilijk; bezinning - we hebben het al
eerder gezien - is nodig, die u openbaart dat die dingen futiel zijn voor een
hoogstaand zedelijk leven, waarin het waarachtige summum bonum is gelegen. Het
negatieve aspect van de rijkdom wordt breed uitgemeten. Begrijpelijk, de moralist
- en Spiegel was een moralist pur sang - heeft nu eenmaal oog voor die kant van
een fenomeen, immers, hij wil dat in donkere kleuren afschilderen, en een betere
weg wijzen. Christus verbiedt ons het zorgen (II, 186), en dat wil de natuur ons leren:
geen schat maakt rijk, rijkdom is weinig nodig hebben. Wijs is hij die daarin volhardt
en zijn kinderen zo opvoedt. Een ander aspect: het goed is gemeen, en al het
overvloedige dat ge u toe-eigent wordt een ander ontstolen. Terecht ziet Spiegel
dit als een individueel menselijk probleem: blijkt niet in onze dagen, dat overal in
autoritair bestuurde staten de machthebbers zich verrijken ten koste van het
algemeen dat ze beweren te dienen? Machivelli wist het maar al te goed, dat de
mens gedreven wordt door eigenbelang en begeerte. Slechts controle van een
onafhankelijke instantie in vrije landen kan iets bereiken. Het landsbesturen staat
niet in zo goede reuk bij Spiegel. Geen vijg, geen olijf, geen wijnstok wilde de dienst
van het heersen aanvaarden, alleen de onvruchtbare doornstruik stelde zich
6
beschikbaar. De heersers die optreden in de Hert-spiegel - het zijn er weinige - zijn
geen voorbeelden van voortreffelijkheid: Alexander de Grote, die weende toen hij
hoorde dat er talloze werelden waren, terwijl hij er maar één onderworpen had,
Sulla, die met geweld en bloedvergieten de macht aan zich trok, maar die verveeld
spoedig weer opgaf. Alleen Numa was een
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man naar Spiegels hart. Hij weigerde aanvankelijk de opperheerschappij, overtuigd
ervan dat die niet heilzaam voor hem was. Gebeden aanvaardde hij het gezag, en
oefende dat goedertieren uit. Conclusie: iemand die het landsbesturen verkiest,
oefene het uit in overeenstemming met de rede, en zij goed-dadig, rechtvaardig in
de handhaving van het recht, zonder slap te zijn. Tenslotte de eer. Spiegel wist
hoezeer het eer-begrip onder de elite van zijn tijd leefde in het sociale verkeer en
7
denken. Erfenis uit de riddertijd? Of produkt van alle tijden? In ieder geval leeft de
eer ook nu nog als beroepseer, maar ook in het leven van alledag handhaaft zij
zich: uitdrukkingen als ‘dat komt mijn eer te na’ en ‘onteren’ spreken ervan. De
integriteit van de persoon is hierbij in het geding, discriminatie ligt op de loer. In
ieder geval Spiegel zag, hoe de eer werd nagejaagd en verkregen door personen
die zich konden doen gelden. Hoe die begeerte te verklaren? Waan en schijn, zo
meent Spiegel, betoveren de mens. Ge acht de eer iets schoons, dit schoon moet
ge beminnen, zo ontstaat het valse beeld van de eer.
Er is tweeërlei eer, de eer die de wereld geeft, d.i. de vurig gewenste eer, en de
innerlijke eer, het gevoel integer, rechtschapen te zijn. Spiegel zegt het zo: niemand
heeft de eer dan die ze doet (VI, 341). En die verwerft de mens alleen door de deugd
lief te hebben, dan volgt de eer vanzelf, (VI, 340). Maar voor de rest, eer is als een
droom-voorstelling, bij het wakker worden verdwijnt zij in het niets. Overigens ziet
Spiegel heel goed het verschil tussen de lust die de eer geeft en die de lichamelijke
neigingen veroorzaken. Bij de laatste draagt de excessieve lust bezwaren, kwelling
in zich. Bij de eer-lust is dat niet het geval, de eer-bezitter geniet van zijn steeds
toenemende eer. Het moge zo zijn, oordeelt Spiegel dat de lust het gekwel te boven
gaat, hij blijft zitten met zijn onverzadigdheid. Niet een sterk argument, naar mij lijkt,
maar zijn systeem vroeg het.
Wij hebben gezien dat er in de Philebus drie levensvormen zijn die dingen naar
de eer het hoogste goed te vertegenwoordigen. Een leven van louter genot wordt
afgewezen als dat van een kwal of een schelpdier. Maar ook dat van wijsheid
ondergaat hetzelfde lot in ongeveer de volgende bewoordingen: Zou er één van
ons aanvaarden te leven met alle wijsheid, met alle verstand, en met alle herinnering,
maar zonder enig genot noch klein, noch groot, ook zonder enige smart, zonder
zelfs in staat te zijn iets van dien aard te voelen? (Philebus 21 d/e). Het gemengde
leven,
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waarin intellect, zowel als lust aanwezig zijn biedt de beste waarborgen het hoogste
goed te verwezenlijken. Zo zag Plato het.
En Spiegel? Hij behandelt het lust-probleem op een andere wijze dan Plato. Hun
doelstellingen zijn verschillend. Het ligt voor de hand dat Spiegel de ‘natuurlijke’
lusten accepteert, en die welke tegen de natuur ingaan, de excessieve, verwerpt.
Dat zit impliciet in de Hert-spiegel. Maar ook expliciet spreekt hij zich uit, en wel in
bk. VII - had hij toen de Philebus gelezen? vraag ik voorzichtig -. Daar lezen wij:
‘wat waar het leven doch waart heelijk zonder lust’? (VII, 191). De overeenkomst
met Philebus 21e is frappant. Spiegel voegt eraan toe: ‘en zonder moedicheijt’. (VII,
192a). Beide factoren die meer of minder in de sfeer van de emotionaliteit liggen.
De aanloop voor deze toch wel onverwachte uitspraak is als volgt: Spiegel staat
voor het laatste steile pad dat naar de arx salutis in het Tafereel van Cebes leidt.
Euterpe spreekt: tot nu toe was de weg naar het heil gemakkelijk, maar nu komt het
erop aan. Nu moet de bezinning de misleiding van wat iedereen als waar beschouwt
overwinnen. Waarin bestaat die overwinning? In de beheersing van lust en moed
(VII, 179). ‘zulk zeegh-Heer is zóó zeldzaam als een witte raaven’. (VII, 181). Dan
komt het niet meer op praten aan, maar op het doen. Daarom noemt Diogenes
Alexander ook ‘zijner knechten knecht’, omdat hij niet in staat was lust en moed te
bedwingen. (VII, 184-185). Trek hieruit niet de conclusie dat ge lust en moed moet
uitdelgen. Zo zit de ziel niet in elkaar, ze vormen een integrerend deel van de ziel,
ze hebben er hun plaats, het komt erop aan ze op die plaats te fixeren, d.w.z. in
toom te houden. God heeft ze de mens tot zijn nut gegeven, maar als ze uit de band
springen ligt de schuld bij hemzelf. Alle menselijke handeling, individuele: eten,
drinken, trouwen, en sociale: bouwen, ploegen zouden niet gebeuren, als er geen
lust aan verbonden was. Een toestand van inactiviteit zou het gevolg zijn. Zij geven
de spanning aan het leven. Wanneer de mens alleen de rede bezat, zou hij een
godheid zijn, de deugd waarnaar hij tracht, zou een vanzelfsprekend resultaat zijn.
Juist in het bevechten van lust en moed ligt de inhoud van de deugd, anders zou
zij een etherische toestand weergeven. Daarom moet de steile weg met scherpe
rotspunten overwonnen worden: zoals die het gevoel van overwinning geven, zo
ook krijgt de deugd inhoud door de strijd tegen excessieve lust en bandeloze
hartstochten. Op zichzelf zijn deze dan ook geen kwaad, het is de eigengereidheid
van de mens en de onmaat, die ze een verderfelijke kracht en gestalte geven.
Spiegels geloof in de werking der natuur dreef hem tot deze opvatting. Immers, er
waren lusten die de natuur welgevallig waren, de lusten die samenhangen met de
noodzakelijke bevrediging van de neigingen.
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Het aanvaarden van de neigingen als grondkrachten van de ziel bracht onherroepelijk
deze zienswijze mee. Een algemene constatering: lust is een zoet gevoel gehecht
aan de bevrediging van neiging (VTI, 208), en wanneer die bevrediging zich beperkt
tot het voldoen van de natuurlijke behoefte, volgt de lust automatisch, volgt men de
lust, dus jaagt men op lust, dan is er de wan-lust, die onrust en ellende brengt (VII,
210). Het scenario van de ‘moedicheijt’ loopt hiermee min of meer parallel, Spiegel
combineert ze ook. In de ziel neemt zij een midden-positie in. Wanneer zij de rede
bijstaat in de beheersing van de derde component, het begerende aspect, heerst
er harmonie in de ziel, wanneer zij echter agressief de rede overrompelt en onttroont,
volgt disharmonie. In dit laatste geval kunnen chaotische toestanden ontstaan, die
een duidelijk stempel drukken op de handelingen van de betreffende mens, maar
ook in het harmonie-model is de spanning aanwezig van de onderdrukte
tegenstrijdigheden, een spanning die het leven, volgens Spiegel juist levenswaard
maakt. Van deze optiek uit is het begrijpelijk dat hij schrijft, dat bij het ontbreken van
‘lust’ en ‘moedicheijd’ het leven een ‘doot, een luije rust’ zou zijn. (VII, 192). Plato
karakteriseert de tegenstrijdigheden van de krachten in de ziel door een beeld: Mens
8
= rede, leeuw = ‘moedicheijd’, veelkoppig monster = begerende aspect. Deze
typering strookt geheel met zijn opvattingen over de ziel elders in zijn dialogen.
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In de Philebus onderscheidt Plato drieërlei leven: een leven met louter genot, een leven met
louter inzicht, en een gemengd leven waarin zowel genot als inzicht een plaats hebben. De
eerste beide mogelijkheden worden bekeken, Socrates spreekt: ‘Ik vraag me nogmaals af of
iemand van ons erin zou berusten te leven met alle mogelijke inzicht, verstand, kennis,
geheugen van alles, maar zonder enig genot van verre noch van dichtbij - ook zonder enige
smart: helemaal niet vatbaar voor om 't even welk gevoelen van die aard’. (21 d-c). In de
Politeia is de rechtvaardigheid het hoofdmoment van het betoog. Nu is die rechtvaardigheid,
volgens Socrates, voordelig. Er is echter iemand geweest die beweerd heeft dat de
onrechtvaardigheid voordelig is, mits perfect uitgevoerd, zodat zij de schijn van
rechtvaardigheid had. Daarvoor, meent Socrates, moeten wij een beeld van de ziel ontwerpen,
en wel een beeld zoals een van die wezens als de chimaera, de scylla, de cerberus. ‘Modelleer
nu een enkelvoudige voorstelling van een gevarieerd en veelkoppig monster, met een ring
van koppen van allerhande beesten, tamme zowel als wilde, en dat de macht bezit dit alles
uit zichzelf te veranderen of te doen ontslaan. ... Maak nu ook nog een tweede en een derde:
van een leeuw nl. en van een mens. Maar de eerste moet verreweg de grootste zijn, en de
tweede moet ook nog groter zijn dan de derde. ... Voeg nu die drie bij elkaar en maak er één
enkele van, zodat ze op de een of andere wijze samenhangen. ... Overtrek dat alles nu, van
buitenaf, met het beeld van één enkel wezen, nl. van een mens, en wel zó dat hij, die niet
kan zien wat er binnenin zit doch alleen het buitenste omhulsel ziet, de indruk heeft dat hij
met één enkel wezen, een mens, te maken heeft’. (588 c-e). Nu was er al vastgesteld dat in
een staat harmonie zou heersen, als iedere stand zich beperkte tot het eigen terrein; hierin
lag de rechtvaardigheid. Net zo is het in de menselijke ziel: dezelfde eigenschap bestaat daar
als de ‘mens’ zijn zorgen over de beide andere krachten uitstrekt, daarbij moet hij de
leeuwenaard tot bondgenoot nemen om het veelkoppige monster de baas ie blijven. Beweert
iemand dat rechtvaardig te handelen geen nut oplevert, dan betekent dat ‘het honderd-vormige
monster alsmede de leeuw en het leeuwengevolg’ zich kunnen uitleven ten detrimente van
de ‘mens’. Dan zou de harmonie verstoord zijn, en de rechtvaardigheid zou teniet zijn gedaan.
(588C e.vlgg.)
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VIII Het Tafereel van Cebes
Vele neerlandici weten dat de laatste twee boeken van de Hert-spiegel te maken
hebben met het Tafereel van Cebes. Maar als men vraagt: wat is dat Tafereel van
Cebes? Dan blijft veelal het antwoord uit. Welnu, het is een dialoog in de griekse
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taal, de πίναξ κέβητος, Cebetis tabula in het Latijn. De dialoog wordt voorafgegaan
door een korte inleiding, die de situatie schetst waarin de dialoog functioneert. In
een tempel van de god Kronos - in het midden wordt gelaten waar - bekijken
vreemdelingen de votiefgaven. Eén van de geschenken is een schilderij, dat
intrigerend is en de beschouwers vele vragen stelt, die zij niet kunnen beantwoorden.
Toevallig is daar een oud man die op zich neemt hun onzekerheden weg te nemen.
Hij heeft in zijn jonge jaren de persoon gekend, die het schilderstuk heeft geschonken
en van deze heeft hij een uitleg gehoord. En zo begint de dialoog tussen de oude
man en één van de vreemdelingen, een jeugdig persoon. De introductie omvat de
eerste drie hoofdstukken en één paragraaf van het vierde hoofdstuk. De verklaring
van het schilderij eindigt met het 29ste hoofdstukje; daarna volgt wat de genius
aanbeveelt, hfdst. 30-32; wat het nut is van de pseudo-kennis, hfdst. 33-35; en tot
slot het betoog dat de gaven van de Fortuin in werkelijkheid geen waarde hebben,
2
geen ‘goed’ zijn, hfdst. 36-41.
Op het schilderij zien de beschouwers drie concentrische perken, omgeven door
muurtjes, waarin poorten zijn, zodat men van het ene perk in het volgende kan
komen. De oude man wijst dit met een stokje aan en verklaart: dit wordt het leven
genoemd (ὅτι καλεῖται οὐτος ὸ τόπος βίος). De menigte die zich voor de ingang van
het buitenste perk verdringt, zijn degenen die zich in het leven begeven. Een grijsaard
aldaar, die in de ene hand een papier, een rol, heeft, en met de andere een gebaar
maakt, is de δαίμων, of Genius. Naast, of in de poort zit een fraai uitgedoste vrouw
met een geveinsd gelaat, Ἀπάτη, Seductio, Verleiding, Bedrog, die de
binnentredenden een dronk uit een beker schenkt, de één meer, een ander minder.
De drank is onwetendheid en dwaling. In het eerste perk bevinden zich een aantal
vrouwen die eigenschappen, hartstochten, en ondeugden symboliseren: meningen,
begeerten, lusten. Zij allen beloven een leven van geluk en voordeel, maar degenen
die binnen gekomen zijn vinden niet de juiste weg en dwalen rond door de dronk
die zij bij bedrog
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Bij het schrijven van dit stuk heb ik gebruik gemaakt van Domenico Pesce, La Tavola di
Cebete. Testo, traduzione, introduzione e commento. Brescia, 1982. Geciteerd als Pesce,
Tavola. Ik ben veel aan dit werk verschuldigd, de Griekse citaten zijn daaruit.
Voor dit overzicht zie Pesce, Tavola, blz. 13
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hebben gekregen. Op een ronde steen staat een vrouw, blind, doof en waanzinnig,
de Fortuin. Zij strooit haar gaven om zich heen, en geeft de één wat zij een ander
ontnomen heeft. De ronde steen duidt haar onbestendigheid aan. De ‘onberadene’,
de onbedachtzamen, omgeven haar. Sommigen tonen zich verheugd, zij spreken
van de goede Fortuin, zij hebben iets gekregen, anderen zijn ontredderd en steken
in wanhoop hun handen uit, zij noemen de Fortuin slecht, hun is ontnomen wat zij
eerder hadden ontvangen. De Fortuin schenkt wat men gemeenlijk de goede dingen
noemt: rijkdom, roem, adeldom, kinderen, tirannieke en koninklijke macht en dgl.
Voordat men het tweede perk kan betreden, ontmoet men een aantal vrouwen
‘verciert gelijck Hoeren’, het zijn ‘Onbedwinghelijckheydt’ (incontinentia, volglust,
zegt Coornhert), ‘Gulsicheyt’, ‘Vleyerye’, in de marge noemt Gillis behalve deze ook
nog ‘Luxuria’, Iosbandigheid. Zij letten op hen die iets van de Fortuin gekregen
hebben. Die gaan ze vleien, beloven hun een gemakkelijk leven vrij van kwellingen.
Als iemand zich aan hen overgeeft, denkt hij een tijdlang dat dit een zoet en
genoeglijk bestaan is, maar al gauw merkt hij, dat hij niet eet, maar dat hij gegeten
wordt. Wanneer alles wat hij van de Fortuin ontvangen heeft, verkwist is, moet hij
die vrouwen dienen, en doen wat zij begeren en dat zijn dingen die schande
aanbrengen: bedriegen, kerken (=tempels) beroven, meinedig zijn, verraden en
moorden, en straatschenderijen. Als het misloopt, wordt hij aan de ‘Straf’ (afgebeeld
met een gesel) overgeleverd. Daar zijn ook aanwezig de ‘Droefheyt’, die het hoofd
laat hangen, en de ‘Smart’ die de haren uit het hoofd trekt. Dicht bij hem bevinden
zich ‘Schreyinge’ en haar zuster ‘Desperatie’ (in de marge bij Gillis ‘wanhope’). Hij
moet zijn leven in ellende doorbrengen in een donker hol van de ongelukzaligheid,
in het ‘huys des Ongelux’, zoals Gillis zich uitdrukt. Hier verblijft hij de rest van zijn
leven tenzij hij μετάνοια, ‘Berou’ (Poenitentia, boetedoening, bekering) ontmoet.
Deze bevrijdt hem en geeft hem andere denkbeelden en begeerten, die hem ‘totter
waerachtiger geleertheyt’, tot de ware kennis (d.i. niet intellectuele kennis, maar
morele kennis van wat goed, wat kwaad, wat noch goed, noch kwaad is) leiden.
Gebeurt dit niet, dan komt hij bij de ‘valsche Geleertheydt’, de pseudo-kennis terecht.
Deze staat als een fraai geklede vrouw bij de poort van het tweede perk. De grote
massa en lichtvaardige mensen noemen haar ‘Geleertheyt’, παιδεία, (d.i. vorming
tot mens), maar zij is slechts ‘misnoemde geleertheyt’, ψευδοπαιδεία.
In het tweede perk bevinden zich degenen die de pseudo-kennis liefhebben.
‘Sommige heten Poeten, andere Oratoren (rhetorica), andere Dialectici, andere
Musici, andere Arithmetici, andere Geometrae, andere Astrologi’. Dit schijnt wel één
van de eerste opsommingen van de artes li-
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berales, de zeven vrije kunsten te zijn. Verder zijn er de ‘Epicurei’, een interpretatie
4
5
van Gillis, in de grondtekst staat ἡδονικοί, door Odaxius en Wolf vertaald door
voluptarii, hedonisten dus, Gillis stelt ze gelijk met de volgelingen van Epicurus, júist
in die tijd, en ‘Peripatetici’, volgelingen van Aristoteles, beide groepen konden geen
genade vinden in de ogen van Cebes. Tenslotte zijn er de ‘Critici’, die, zo meent
6
Marrou, met de poëten de grammatica vertegenwoordigen.
De ‘Onbedwingelijckheydt’ en ‘hare gezellinnen’ komen ook in het tweede perk
voor, maar wel minder dan in het eerste perk. Eveneens blijven de ‘Opinien’, en de
andere gebreken, als de ‘Onwetentheydt’, omdat de drank geschonken door
‘Bedroch’ nog altijd doorwerkt, terwijl tevens de ‘zotheyt’ zich doet gelden. Al deze
slechte eigenschappen zullen niet van hen scheiden, voordat zij de ‘valsche
Gheleertheydt’ hebben versmaad, de juiste weg zijn ingeslagen, en een tweede
dronk hebben genomen die hen zuivert van alle kwaden. Dan zullen zij behouden
kunnen worden. Maar zo lang zij bij de pseudo-kennis blijven, worden zij nooit
verlost, en geen enkel kwaad zal hen door deze ‘leringen’ verlaten.
De weg naar het derde perk, ‘totter waerachtiger gheleertheydt’ τὴν ἀληϑινὴν
παιδείαν, de ware kennis die tot een moreel verantwoord leven voert, is stijl,
rotsachtig, en ruw, en slechts weinigen betreden die. Er moet geklommen worden,
maar ‘twee vollijvige stercke Vrouwen’ helpen de klimmers de moeilijkheden te
overwinnen. Het zijn Ἐγκράτεια, ‘Bedwinghelijckheydt’, (continentia), en καρτερία,
‘Lijdtsaemheyt’, (tolerantia).
Zij sporen hen die tot hier zijn gekomen aan goede moed te hebben, en
onverschrokken te zijn, zeggende dat zij weldra op een mooie weg zullen aankomen.
Als zij boven zijn, raden de vrouwen hun aan te rusten en daarna geven zij hun
‘Sterckheyt ende Betrouwinge’. Zij beloven hen ‘totter waerachtiger Gheleertheydt’
te zullen leiden. De weg er heen - zo
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Pesce maakt deze opmerking als noot bij paragr. 13,2 op blz. 60.
Gillis' interpretatie was juist; ook Pesce stelt ze gelijk met de Epicurei.
Odaxius en Wolf hebben beide invloedrijke Latijnse vertalingen van het Tafereel van Cebes
verzorgd. Ludovicus Odaxius, leraar van Guidobaldo I da Montefeltro, en beheerder van de
bibliotheek in Urbino gaf de eerste betrouwbare Latijnse vertaling in 1497, (misschien zijn er
zelfs uitgaven van 1496 en 1494 geweest). Deze vertaling verwierf groot gezag in de
Cebes-literaluur. Hieronumys Wolf, graecus, bibliothecarus in Augsburg deed twee dingen,
allereerst een aantal emendaties op de tekst van het Tafereel, daarna een Latijnse vertaling
in 1560, even goed als die van Odaxius, die evenzeer groot gezag genoot. Zijn commentaren
werden door de latere Cebes-filologic overgenomen. Bij hem bestond reeds twijfel over de
gelijkstelling van de schrijver van het Tafereel met de Cebes uit Plato's Phaedo. Zijn vertaling
vormde de grondslag voor de eerste Nederlandse vertaling van M.A. Gillis, in 1564 in
Antwerpen uitgegeven.
H.-I. Marrou in Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris, 1958 is van mening dat de
critici en de poëten te zamen de grammatica vertegenwoordigen. Pesce, Tavola, noot blz.
61.
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wijzen zij - is ‘lustich effen’, en vrij van alle kwaden. Daar is een prachtige beemd,
waarin een perk met een poort, dat is de woonplaats der zaligen, want hier wonen
alle deugden en de ‘Zaligheydt’, εὐδαιμονία, badend in het licht. Een zeer schone
vrouw met een standvastig gezicht, eenvoudig gekleed zonder enig versiersel, zit
op een vierkante steen: de ‘Geleertheyt’, bij haar staan twee andere vrouwen, die
haar dochters schijnen te zijn: ‘Waerheydt’ en ‘Persuasie’. De ‘Geleertheyt’, παιδεία,
is geen wetenschappelijke kennis in de huidige betekenis, maar vorming tot mens
in breedste zin van het woord. Zij zit op een vierkante, onbeweeglijke steen, omdat
de weg naar haar ‘vry ende zonder zorge’ is en haar gaven ‘Betrouwinge, gerustheyt,
ende Ledigheyt van alle beroeringhen’ niet vals zijn. Daardoor zullen zij weten dat
hun niets kwaads kan overkomen. Zij staat buiten het perk om degenen die
aankomen gezond te maken door de zuiverende kracht van een drank die zij hun
verstrekt. Als zij dan gepurgeerd zijn; brengt zij hen naar de deugden. Het gaat als
met iemand die zwaar ziek het medicijn krijgt, dat de oorzaken van de ziekte
wegneemt, en daarna het lichaam aansterkt en tot gezondheid brengt. Had de zieke
zijn geneesmiddel niet ingenomen, dan zou hij terecht door de ziekte zijn geveld.
Op deze wijze geneest de ‘Geleertheyt’ degene die tot haar komt, zij geeft hem haar
kracht te drinken, opdat hij eerst gezuiverd wordt, en daardoor uitstoot alle kwaden
die hij heeft meegebracht. Dat zijn: onwetendheid en dwaling die hij bij ‘bedroch’
heeft ingezwolgen. Bovendien: ‘Vermetelheyt, ende begeerlijckheyt, ende
onbedwinghelijckheyt, ende Toornicheyt, ende giericheyt, ende alle d'andere dingen
die hy int eerste perck ingeslickt hadde’. Na de zuivering stuurt de ‘Geleertheyt’ hem
naar de ‘wetenschap’, Ἐπιστήμη, en de andere deugden. Binnen de poort is ‘eenen
hoop deghelijcker Vrouwen die schoon ende oock heusch schijnen te zijn, ende niet
geveynsts en hebben, noch geensins verciert en zijn ghelijck d'andere’. Deze stellen
de deugden voor. ‘De eerste heet “VVetenschap, ende d'andere die haer Zusters
zijn, Sterckheyt, Rechtveerdigheydt, Vromicheydt, Getempertheyt Manierlijckheyt,
Miltheyt, Bedwinghelijckheydt, Goedertierentheydt”. Zij leiden hem naar hun moeder:
de ‘Zaligheydt’, εὐδαιμονία. Deze kroont degene die zover is gekomen met haar
kracht, evenals ook de andere deugden doen, omdat hij veel aanvechtingen heeft
overwonnen. Zeer grote en lelijke beesten hebben hem verslonden en gepijnigd,
en hem onderdanig gemaakt, maar hij heeft zich bevrijd, zodat ze hem nu dienen,
gelijk hij ze tevoren diende. Die ‘lelijcke Beesten’ zijn: ‘Onwetentheyt, ende Dwalinge,
Droefheydt, Schreyinghe, Ghierigheydt, Onghetempertheydt, Ende alderhande
soorte van ghebreken’.
Ieder die gekroond wordt met de krans, wordt zalig en vrij van alle
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boosheid. Hij stelt de hoop op gelukzaligheid slechts in zich zelf, niet in dingen die
buiten hem zijn, waarover hij geen zeggenschap heeft. Zodra hij gekroond is leiden
de deugden hem derwaarts, waar hij vandaan is gekomen. Zij tonen hem degenen
die daar zijn en hoe ellendig ze leven. De één wordt gedreven door onmatigheid,
de andere door snoeverij, een derde door begerigheid, weer een andere door ijdele
roemzucht en de rest door soortgelijke kwaden. Zij kunnen zich niet aan hun
boosheden onttrekken, ze worden er hun gehele leven door bezeten. Ze hebben
het gebod van de genius vergeten, en kunnen de weg naar de zaligheid niet vinden.
De deugden tonen een ieder die dingen om hem goed bewust te maken van het
feit dat hij eens goed achtte wat het niet was en omgekeerd, maar nu bezit hij de
kennis dat in te zien. Hij gaat nu waar hij wil, hij zal steeds eervol leven en geacht
zijn bij de mensen, en hij wordt niet meer gekweld door de ‘wilde beesten’ als
droefheid, onmatigheid, armoede, noch van enig ander kwaad. Er zijn er die gekroond
van de heuvel komen, zij tonen zich verheugd. Er zijn er ook die ongekroond afdalen,
zij zijn mistroostig en wanhopig. De gekroonden zijn gezond van de geleerdheid
gekomen, en verblijden zich erin die te hebben gekregen. De ongekroonden zijn
eensdeels door de geleerdheid verstoten, waardoor zij ziek zijn, anderdeels zijn zij
door onachtzaamheid en traagheid moe geworden, en toen zij tot de lijdzaamheid
waren opgeklommen, zijn ze teruggeweken, en dwalen ze rond zonder zekerheid
en worden gevolgd door ‘Verdriet, ende Quellagien, ende VVanhope, ende
Schanden, ende Onwetentheden’. Als zij terug zijn in het eerste perk bij de ‘Overdaet’
(wellust) en ‘Onbedwinghelijckheydt’ geven zij zich zelf niet de schuld, maar spreken
kwaad van de ‘Geleertheyt’ en van hen die derwaarts gaan, als zouden dezen
onzalig, ellendig en ongelukkig zijn. Losbandigheid en onbeheerstheid noemen zij
goed. Op het Tafereel komen nog vrouwen voor die vrolijk en lachende van boven
komen. Het zijn de ‘Opinien’, de meningen, die de mensen, op weg naar de deugden,
‘totter Geleertheydt’ geleid hebben. Zij keren terug om anderen te halen, en
verkondigen hoe zalig degenen zijn die zij derwaarts hebben gebracht. Maar het is
niet geoorloofd, dat de ‘opinien’ tot de wetenschap komen. Zij leveren alleen degenen
die de deugd zoeken, aan de ‘Geleertheyt’ over.
Een tekst uit het verleden heeft zijn problemen. Zo ook het Tafereel van Cebes.
Eén ervan betreft de tijd van ontstaan. Het Tafereel werd in de vijftiende eeuw
ontdekt en in 1494 voor het eerst uitgegeven, vier jaar later verscheen een Latijnse
vertaling van Ludovicus Odaxius. Aangenomen werd dat de auteur, Cebes, dezelfde
was als Cebes, de Thebaner, die in Plato's Phaedo een rol speelt. Luister naar Marc.
Ant. Gillis; hij vertaalde
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het Tafereel in 1564 in het Nederlands. Hij geeft een korte inleiding: Het leven van
Cebetis des Thebaenschen Philosoophs. ‘Desen Cebes ... is ... van Theben van
geboorte geweest, ende een Discipel Socratis. ... ende oock de zelve Cebes is daer
Plato af schrijft’. Het Tafereel werd zeer populair in de volgende eeuwen, tal van
uitgaven en vertalingen verschenen, het hoogtepunt werd in de laatste decennia
van de 18de eeuw bereikt. In de 19de eeuw bleef die belangstelling aanvankelijk,
maar in de tweede helft verflauwde die, en het Tafereel werd een zaak van de
7
filologie. In 1871 verzorgde de Duitse filoloog F. Drosihn een kritische uitgave, en
stelde in 1873 de datering in de eerste eeuw n. Chr. Dit werd algemeen aanvaard,
alleen F. Süsemihl week hiervan af en meende dat het werkje in de derde eeuw v.
Chr. geschreven zou zijn. De definitieve uitgave verscheen in 1893 van K. Praechter
als dissertatie.
In 1903 verzorgde de Nederlandse classicus J. Van Wageningen nog een editie
voor de gymnasia, maar ook in die functie had de πίναξ zijn tijd gehad. Voor de
filologie is La Tavola di Cebete Testo, traduzione, introduzione e commento di
Domenico Pesce, Brescia, 1982 van grote waarde. Het is een beknopt werkje, maar
de inleiding en het commentaar zitten vol informatie.
Ligt de datering van het Tafereel dus wel vast, minder is dat het geval met de
filosofische stroming, waaruit het is voortgekomen. Gillis meent ‘dat hy een Stoicus
schijnt gheweest te zijn’, wat wel het algemeen gevoelen in de renaissance was.
Toch vertelt de oude man die het schilderij verklaart, dat de schenker van de
votief-gave ‘een buyten Man [was] van groten verstande ende gheleertheydt, die
met woorden ende wercken scheen een navolger te zijn des Pytagorischen ende
Parmenidischen levens’. Blijkbaar zag de schrijver van het geschrift zó de inhoud.
Nu is er een moderne controverse tussen de inzichten van Joly in zijn Le Tableau
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Een uitgebreid overzicht - volgens de auteur niet volledig - over de tekstoverlevering van Het
Tafereel kan men vinden in Reinhart Schleier, Tabula Cebetis. Studien zur Rezeption einer
antiken Bildbeschreibung im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin, 1973. Zichier zijn slot-oordeel:
Als Praechters und van Wageningens kritische Ausgaben erschienen, gehörte der Pinax
schon nicht mehr zum Lektürekanon klassischer Schulautoren. Die Teubneriana, philologische
Summe aus vier Jarhhunderten intensiver und vielfältiger Beschäftigung mit der Tabula
Cebetis, bedeutete zugleich die Mumifizierung ihres Inhalts. Im bisweilen abschätzigen, dabei
gewisz zutreffenden Urteil neuerer Philologen und Philosophiehistoriker spiegelt sich der
Achtungsschwund, der sich seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts volzog, und
man wird mit der Annahme nicht fehlgehen, dasz nur mehr die bedeutende Geschichte ihrer
Rezeption seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert bis in die Zeit um 1800 die Tabula Cebetis
vor völligem Vergessen bewahrt hat. (blz. 30-31). Dit oordeel lijkt mij een beetje te zeer
aangescherpt: nog in de vorige eeuw hebben verschillende geleerden zich met het Tafereel
bezig gehouden, in Nederland vond een nabloei plaats, zoals blijkt uit de uitgave van Van
Wageningen, ongetwijfeld voor het gymnasium bedoeld, en in de - overigens waardevolle artikelen van M. Boas: De Nederlandsche Cebes-Literatuur, in Het Boek VII, 1918, blz. 11-28
en De illustratie der Tabula cebetis, in Het Boek IX, 1920, blz. 1-16 en 106-114.
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de Cébès et la philosophie religieuse en Pesce in zijn uitgave.
Ik zal hun betoog niet uitvoerig weergeven, slechts enkele hoofdpunten, daar ons
inzicht in het Tafereel er door wordt verrijkt. Joly meent dat hierin sprake is van de
twee wegen, de brede en gemakkelijke weg van de zonde, en de smalle en steile
van de deugd, gesymboliseerd in de y(psilon) van Pythagoras en litterair gerealiseerd
9
in Prodikos' verhaal van Hercules aan de tweesprong, door Xenophon in zijn
10
Memorabilia II, 1, 21-34 overgeleverd. Pesce wijst deze redenering beslist af. In
het Tafereel, is geen sprake van een tweesprong, alleen een ontmoeting met twee
vrouwen, waarvan de één de deugd aanprijst, en de ander de zonde
vertegenwoordigt. Dit heeft, zo zegt hij, Joly verleid tot zijn opvatting. In het Tafereel
is slechts één weg, waarin de keus - tweemaal - niet uitmondt in het inslaan van
divergerende wegen, maar in het ergens blijven, of de weg vervolgen. Er is slechts
één weg, die naar het summum bonum, het hoogste goed, het geluk, het ‘heijl’ zoals Spiegel schrijft - voert. Sommigen slagen erin dat te bereiken, anderen
verdwalen onderweg en onheil wordt hun deel. De klassieke filosofen zijn over het
geheel eudemonistisch, zij zijn ervan overtuigd dat het streven van de mens is
gericht op de gelukzaligheid, en deze opvatting is het centrale thema van het
Tafereel. De schrijver ontwerpt één lijn, waarin drie fasen, overeenkomend met de
drie perken: het eerste perk: de mensen die zich niet kunnen losmaken van de
conditiones waaronder zij dit leven beginnen met alle kwaad daaraan verbonden;
het tweede perk: de geleerden die zich aan de artes liberales wijden met hun
pseudo-kennis; het derde perk: degenen die de werkelijke kennis hebben verworven,
en daardoor het ‘heijl’ hebben bereikt. Het Tafereel erkent wel de mogelijkheid om
rechtstreeks te gaan naar het derde perk. Dat is begrijpelijk, daar het tweede perk
bevolkt wordt door een elitair gezelschap, niet ieder heeft deel aan de artes liberales,
en ook zonder deze kan een mens het ‘heijl’ zich eigen maken. Maar men bedenke
wel, de grote massa blijft achter in het eerste perk. Het beeld van de tweesprong
kan deze gedachtengang niet weergeven. Cebes ziet niet twee klassen van mensen,
maar veeleer drie, zoals Pythagoras en Plato die zich dachten: die van rijkdommen,
van de eer, en van de wijsheid. De eerste en laatste groep komen overeen met hen
die in het eerste en derde perk verblijven, en de tweede met de geleerden die een
hoge dunk van zich
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R. Joly, Le Tableau de Cébès et la philosophie religieuse (Collection Latomus, vol. LXI),
Bruxelles-Berchem 1963)
Zie hiervoor E. Panofsky, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der
neueren Kunst (Studien der Bibliothek Warburg XVIII). Leipzig-Berlin 1930.
Pesce, Tavola, blz. 14.
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zelf hebben, hetgeen geconcretiseerd kan worden in eer. Deze laatste beschouwing
laat ik graag voor wat zij is, maar voor het overige heeft Pesce het gelijk aan zijn
kant, naar mijn oordeel.
Er is nog een tweede verschilpunt in de opvattingen van de beide filologen. Voor
Pesce is het Tafereel een allegorische voorstelling in traditionele zin van de
levensweg. Joly ziet het anders. Voor hem is dit pas het geval, wanneer er sprake
is van een dubbele betekenis, een letterlijke en een symbolische. Deze laatste kent
Pesce slechts toe aan de ronde steen waarop Fortuna staat, en de platte waarop
de werkelijke kennis zetelt. Joly vat de allegorie op, zoals de antieke filosofen
handelden met de werken van Homerus en Philo met de bijbel. Hij ziet twee lagen:
de eerste is de letterlijke laag van ethisch-cynisch karakter, die door een tweede
van pythagoreïsch-religieuze aard wordt overlapt. Voor hem is het niet afgelopen
met de constatering dat is afgebeeld de gang van de mens in dit leven, maar daar
overheen ziet hij de ontwikkeling van de ziel van de incarnatie tot na de dood. Het
Tafereel zou dus een eschatologische betekenis hebben. De essentie zou dan
liggen in het noodlot van de incarnatie - gesymboliseerd door het Bedrog bij de
ingang - en in de bekering met de daarmee samenhangende katharsis. Het
gevangen-zijn in het kwade (eerste perk) en het verkrijgen van de gelukzaligheid
(derde perk) zouden de straf en de beloning in het hiernamaals verbeelden. Op
dezelfde lijn zouden de voorstelling van de twee wegen en de redding gecombineerd
met de taal der mysteriën, gerangschikt kunnen worden. Het derde perk is de
verblijfplaats van alle deugden en van de zaligheid. Op een vaste, platte steen zit
daar de παιδεία, de ‘Geleertheyt’, de werkelijke kennis; zij bevindt zich tussen de
Ἀλήϑεια, de waarheid, en de πειϑώ, de ‘Persuasie’, de overtuigingskracht. Joly wil
πειϑώ zien als πίστις, geloof, de rol die de Genius in zijn hand houdt is voor hem
het symbool van de openbaring, en de tempel van Kronos hing samen met het feit,
dat de pythagoreeërs Kronos in verband brachten met het hiernamaals. Bovendien,
er bestond gelijkenis met andere teksten, o.a. van Plutarchus, waarin de religieuze
grond onbetwijfelbaar was. Om zijn these meer kracht bij te zetten, komt Joly nog
met de bewering - zonder goede argumenten - dat veel figuren in het Tafereel als
demonen moeten worden opgevat. Op grond hiervan wijst hij het stoïcisme af, omdat
dit geen boze geesten erkent. Pesce wijst Joly's opvattingen met beslistheid af. Hij
vraagt: indien de tekst werkelijk een eschatologische doctrine zou bevatten, waarom
komt het woord ψυχή (ziel), of het begrip ziel niet in het Tafereel voor? Waarom is
er geen goddelijke figuur, of iemand of iets die of dat als zodanig is te verklaren?
Er is alleen de δαίμων, de Genius, maar die heeft
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een heel andere functie. Ook ziet Pesce niet, waarom het eerste en het derde perk
als plaatsen van straf en beloning aangemerkt worden, terwijl ze in de gang van het
leven hun natuurlijke functie hebben. Pesce's belangrijkste argument (voor hem
tenminste) ligt in het feit, dat hij van mening is dat Joly's these van een tweede
allegorische laag slechts zou zijn te rechtvaardigen, als de letterlijke interpretatie
van de tekst niet zou leiden tot een volslagen, alleszeggende opvatting. Welnu, voor
Pesce en ook voor mij, is die simpele verklaring de enig juiste.
Niet pythagoreïsch-cynisch, maar socratisch-cynisch is de strekking van het
Tafereel, meent Pesce. Een centraal thema is het onderscheid tussen goed en
kwaad, en wat noch goed noch kwaad is. In deze laatste categorie zitten alle dingen
als gezondheid, rijkdom, roem, macht, het leven zelf, ziekte, armoede, schande,
zwakheid en dood. Deze fenomenen lijken op wat de stoïci indifferentia noemen,
maar die term komt niet voor, en ook de behandeling is anders, niet filosofisch, en
de complexe stoïsche problematiek ontbreekt. In werkelijkheid zijn die dingen niet
slecht of goed, maar neutraal, goede dingen immers kunnen schaden, en slechte
nuttig zijn. Door hun instabiliteit komen ze in de macht van de Fortuna, die door
haar wispelturigheid degene die zijn geluk op die dingen bouwt, laat merken dat hij
zijn eigen ongeluk bewerkt. Bovendien, zo redeneert Cebes, de ongelukkige mens
wordt door de Fortuna slecht, zodat hij voor geen enkele misdaad terugschrikt. Dit
stemt meer overeen met de leer van de cynici dan van de stoïci. Wel vindt men
dergelijke overdenkingen ook bij de stoïcijn Epictetus, maar die gebruikt een geheel
andere terminologie, terwijl bij hem een metafysisch fundament aanwezig is, anders
dan in het Tafereel. Cebes' argumentatie heeft een logische en psychologische
achtergrond, die nooit de grenzen van de mens te boven gaat. Het gebeuren in het
Tafereel speelt zich af tegen geen enkele achtergrond, hetgeen onvermijdelijk zou
zijn, als de inspiratie stoïsch of pythagoreïsch was. Er is geen oppositie tussen
‘schijn’ en ‘werkelijkheid’, alleen de ‘meningen’ worden gesteld tegenover het ‘weten’.
Er is geen fatum, noch voorzienigheid, er is alleen de Fortuna. Van Socrates uit
gaan allerlei impulsen in verschillende richtingen, zo in de leer van de cynici. Er is
het goede van de deugd, er is het kwade van de ondeugd. Alles wat daar tussen
ligt: eer, rijkdommen enz. heeft slechts betekenis in de ogen van een dwaas, ijdele
dampen die niet opstijgen in het hoofd van de wijze. Socrates: slecht zijn is niet een
kwestie van hartstochten die de rede overheersen, maar van onwetendheid. Het
Tafereel begint met onwetendheid, de dronk van het Bedrog (Seductio), en eindigt
met het perfecte weten: het enig goede is wijs zijn, het enig kwade de dwaasheid.
Er is niets in het
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Tafereel dat niet overeengebracht kan worden met de socratisch-cynische traditie.
Wel zijn Socrates' leer van de ziel, en de cynische minachting voor sociale conventies
- beide karakteristiek - afwezig, het Tafereel echter is geen filosofisch betoog, maar
een uitbeelding van het leven, waarin tweemaal een keuze gedaan moet worden.
Alles wat daar buiten valt, is overbodig.
Spiegel heeft Cebes heel goed begrepen. Het Tafereel is een Leken-boek, (zo
11
lezen wij in Kebes Tafereels Kort Begrip) een geschrift voor de gewone mens, die
niet noodzakelijkerwijs een filosoof of theoloog van professie hoeft te zijn om het te
begrijpen. De leek kan dat, als hij maar goed in het ‘boek’ leest, net zoals men uit
het ‘boek der natuur’ God kan leren kennen. En het wijst ‘aller menschen wandel’
aan, het leven, zegt de oude man, die Cebes het schilderij laat verklaren.
Het Kort Begrip is een nauwkeurige weergave van de inhoud van het Tafereel.
In de eerste helft beschrijft hij wat de Genius ‘innigh wyst en leert’ (vs. 4), d.w.z. met
grote overtuiging onderwijst, waarbij ‘wyst’ betrekking heeft op zijn gebaar en ‘leert’
op de rol die hij in zijn hand houdt. Dan volgt een samenvatting van de lessen: ‘Wat
wegh men tydlik hier na hel en hemel gaat’, (vs.5) ‘Tydlik’ = in dit (tijdelijke) leven,
‘hel en hemel’ zijn de christelijke beloningen in het hiernamaals. De δαίμων, de
Genius noemt Spiegel de ‘Natuur-God’. Het zou onjuist zijn tussen de delen van
deze samenstelling het is-gelijkteken te plaatsen. Er is bij hem geen sprake van een
substantia sive natura sive deus, hij is geen Spinozist avant la lettre. Hij is een theïst,
hij gelooft in de Schepper van hemel en aarde, en Die niet laat varen het werk dat
Zijn hand begon. De verhouding tussen de beide delen berust veeleer op de
correspondentie-leer. In een maatschappij waarin de hiërarchische structuur een
goddelijk gegeven was, zag men het heelal opgebouwd uit ‘lagen’. Op het hoogste
niveau, in het empyreum heerst God over de niet-zintuiglijk waarneembare realiteit,
maar Hij doet dat evenzeer over de lagere regionen, waarin Hij echter Zijn orde
eens en voor altijd heeft neergelegd, al kan Hij willekeurig ingrijpen. Het tweede
niveau, de tweede laag is de werkelijkheid, waarin zich 's mensen leven afspeelt,
waarin zich de dingen bevinden die de mens kan zien, horen, ruiken, tasten, en
proeven, en die dus zintuiglijk waarneembaar zijn. Het is wat wij noemen ‘de natuur’,
en waarin voor Spiegel een kracht werkte die hij Natuur noemde, en 's mensen
opdracht als ‘natuurlijk wezen’ was die te volgen. Natuur-God drukt twee dingen
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uit: dat de Natuur heerst over alles wat men kan waarnemen, maar dat het uiteindelijk
God, de Albeheerser, is, die dat doet. Zo gezien is de Natuur de ancilla Dei, de
dienstmaagd Gods met een aan God ontleende kracht. Men kan het ook zo zeggen:
de Natuur heerst in de zintuiglijk waarneembare wereld, zoals God dat doet in het
empyreum. Is de Natuur-God een belangrijke factor in het Tafereel, niet minder is
dat het geval met de vrouwen-figuur die aan de ingang de binnenkomenden een
dronk schenkt. Zij is de Ἀπάτη, de Seductio, de Misleiding. Spiegel noemt haar
Bedrogh - evenals Gillis - en voegt de bepaling ‘valscheschyns’ toe, valsche schyns
Bedrogh. Zij zit - zo zegt Spiegel - ‘by des levens poort (dat 's reen-begrips beghin)’.
Het betreft dus niet de lichamelijke geboorte, maar het ogenblik dat de rede, het
verstand zich openbaart. Men kan dit stellen op jeugdige leeftijd, zodra het kind zich
bewust wordt van zijn omgeving en vatbaar wordt voor indrukken, goede zowel als
kwade. Voor Spiegel zijn er drie momenten waarop de mens in het ongeluk kan
geraken. Dat is reeds dadelijk het geval in het eerste perk, waar dwaling en
onwetendheid heersen en de Fortuin haar slachtoffers maakt. De tweede maal dat
hij de verkeerde weg kan inslaan, valt in het tweede perk, wanneer de
‘Schyn-gheleerdheid’, die eigenwaan, hardleersheid, en verdorvenheid voortbrengt,
hem in haar ban houdt. Als hij ook aan dit gevaar ontkomt, ligt de derde mogelijkheid
om te stranden ‘an Lydzaamheids en Temlusts steile klippen’. ‘Nu komtet ande
knóóp’ (VII, 177), nu komt het erop aan, nu moeten de grootste moeilijkheden
overwonnen worden. In het Tafereel moet nu de steile helling genomen worden. En
wie tekort schiet ‘stoot hooft en schenen’ (Kort begrip), d.w.z. hij komt teleurgesteld
uit de strijd en wordt teruggewezen. In de psychische werkelijkheid: wie er niet in
slaagt om zijn hartstochten de baas te worden en het hem aangedane onrecht, of
de op zijn pad komende moeilijkheden te aanvaarden, die ‘Dwaalt, wanhoopt,
moedeloos in angst, verdriet, en wenen’ (Kort begrip).
Er zijn nog enkele affiniteiten tussen het Tafereel en de Hert-spiegel die minder
in het oog springen, maar zeer essentieel zijn. Ik wil niet spreken over invloed van
Cebes, waarom zou Spiegel niet gelijke ideeën ontwikkeld hebben als die welke wij
vinden in het Tafereel? Ik acht dit zelfs het meest waarschijnlijk, al zal Spiegel zich
gesterkt hebben gevoeld door de overeenkomst. De genius, zo constateert Pesce,
was in de eerste eeuw na Chr. een niet onbekende verschijning. Ook bij de stoïci
vindt men hem: bij Epictetus als een soort beschermengel, bij Marcus Aurelius wordt
hij geïdentificeerd met de geest, of de rede van de mens. Spiegel spreekt van
Natuur-God, een veel wijder begrip naar het lijkt. Dat is ook wel waar,
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maar wij moeten niet vergeten dat rede en Natuur nauw samenhangen in de stoïsche
filosofie. Seneca redeneert als volgt: er bestaat geen goed zonder de rede, en de
rede is in overeenstemming met de natuur. Want wat is de rede? Het is de navolging
van de natuur. En wat is het hoogste goed dat de mens bezit? Zich gedragen naar
de wil van de natuur. (Epistulae LXVI, 39). De rede is niets anders dan een sprankje
van de goddelijke geest in een menselijk lichaam. Als de rede dan goddelijk is, en
er geen goed bestaat zonder de rede, is alle goed dus goddelijk (dezelfde brief, par.
12). Dit zijn redeneringen die Spiegel onderschrijft, en zijn afwijking, van het Tafereel
is meer schijn dan werkelijkheid.
De Seductio, het Bedrogh, is geen projectie van een innerlijke kracht, zoals dat
bij de Genius het geval kan zijn. Pesce verwerpt de opvatting dat de dwaling inherent
zou zijn aan de menselijke natuur. Hij ziet in het Bedrogh veeleer het symbool van
het feit dat de mens bij het begin van het leven noodwendig wordt opgenomen in
de maatschappij, en in het filtrum van dwaling en onwetendheid het onvermijdelijk
blijven doordrenkt met de ideeën gangbaar in die gemeenschap van de eerste jeugd
12
af. Mocht iemand, zo gaat Pesce verder, deze interpretatie te modern vinden, dan
verwijs ik hem naar een contemporaine tekst, naar de Brieven van Seneca, en hij
haalt als voorbeeld (één uit vele plaatsen) aan: ‘Tot de oorzaken van onze euvels
behoort het feit dat wij leven naar voorbeelden, wij schikken ons niet naar de rede,
maar worden afgeleid door de gewoonte. Wat dat betreft, volgen wij, indien weinigen
iets zouden doen, dat niet na, terwijl wij het, als velen begonnen het uit te voeren net alsof het eervoller is, omdat het meer voorkomt - zouden na-apen. Zo neemt de
dwaling, wanneer zij maar algemeen is, bij ons de plaats in van iets rechtmatigs’.
(Ep. CXX III, 6; Pesce, blz. 28) Deze interpretatie van het Bedrogh wordt naar de
mening van Pesce bevestigd door het feit dat de remedie voor al het kwaad dat
voortkomt uit onwetendheid, en de daaruit voortvloeiende dwaling ligt in de paideia,
d.i. de opvoeding, de vorming tot mens, waarbij men de gangbare meningen te
boven komt. Hier moet de eerste keus gemaakt worden. Er is het oordeel van de
massa: goed is gezondheid, het leven, rijkdom, het kwade het tegendeel. De paideia
zeeft deze ideeën en stelt zich kritisch op tegenover de te volgen levensweg.
Concreet gezien gaat het erom: blijven in het eerste perk en je conformeren aan de
opvattingen van iedereen, óf verder te gaan op zoek
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Pesce, Tavola, blz. 27. De gelijkgerichtheid van Spiegels denken met zijn erfzonde ten opzichte
van de dronk die het ‘Bedrogh’ bij de ingang van het eerste perk de binnenstromenden gaf
in de interpretatie van Pesce lijkt mij juist.
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naar het summum bonum. ‘Il contagio della folla’ (Pesce, noot blz. 28), de besmetting
door de massa, noemt Spiegel de ‘erf-zonde’. Hij gebruikt daarmee een woord dat
in de christelijke leer één der fundamentele dogma's aanduidt. Door de val en
ongehoorzaamheid van Adam en Eva is de natuur der mensen zo verdorven, dat
zij tot generlei goed in staat is; de mens wordt in zonde ontvangen en geboren.
Spiegel verwerpt dit dogma, evenals zijn vriend Coornhert. In het derde boek, vs.
174, schrijft hij:
Gaef; maar veranderlijk heeft Godt den mensch geschapen,
En wat erop volgt sluit, uit dat er sprake is van de eerste mens.
hij stelt ons allegaar de doot, en t'leven veur,
en laat het reelijk dier een vrije wille-keur. (vs. 175-176)

Het is duidelijk, het ‘reelijk dier’, d.i. het redelijk natuurlijk schepsel, dus ieder mens,
heeft de vrije keus, niet een vrije wil. Hij kan opgaan naar het ‘heijl’, hij kan afdalen
naar een verworden, zondig bestaan. (men zie de aant. bij deze verzen, en mijn
artikel Spiegel, Coornhert en de wil: vrij of gebonden, Spiegel der Letteren, Jg. 30,
1988. Nr. 2-3)
Wat houdt de erf-zonde bij Spiegel in? In het algemeen is een zonde een daad
of een gedachte, een gevoelen, waaruit blijkt dat de bedrijver zich heeft afgekeerd
van God, dat hij de genade Gods heeft verloren of in ieder geval verminderd. Dat
deze opvatting bij Spiegel niet meespeelt, zou ik niet durven beweren, maar in de
Hert-spiegel is de zonde alles wat op de mens afkomt aan indrukken en meningen
in de opvoeding, in de gewoonten en tradities van gezin, omgeving en land, van
zijn vroegste jeugd af, en wordt geaccepteerd als normatief in leven en maatschappij,
dat de vorm aanneemt van vererving van geslacht op geslacht. Deze erfzonde is
één der belangrijkste beletselen om te komen tot wat Spiegel noemt het ‘heijl’ en
het Tafereel ευδαιμονία of gelukzaligheid. De term ‘erf-zonde’ lijkt mij door Spiegel
uitdagend gekozen tegenover hen die ‘kerketwist’ bedrijven (I, 42), tegenover hen
die hij ‘naam-Christens’ noemt, die ‘om strijt al Heere, Heere’ zeggen (VII, 157),
maar bij wie hij ‘Christ navolginghs errenst’ niet kan ontdekken (VII, 158), tegenover
de ‘weetzucht’ die ‘nu Goods-vrucht vinnich leert partijen’ (VI, 410). Het zijn alle
dingen die Spiegel ten zeerste verfoeit.
Hoe belangrijk Spiegel de erf-zonde als oorzaak van het kwaad acht, blijkt wel
uit de vele malen dat het woord in de Hert-spiegel voorkomt. Ik zal niet alle plaatsen
releveren, het zou te ver voeren, maar mij beperken tot enkele die de toon zetten.
Het argeloze jonge kind dwaalt eerst zon-
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der zonde, het heeft geen kennis van wat goed en kwaad is, het aarzelt niet, heeft
geen opzet en overleg, ook geen wroeging en berouw van een euveldaad (III,
166-168). Komt het echter tot de jaren des onderscheids, en maakt het geen gebruik
van de rede, zet het zich achteloos heen over boze gedachten en daden, dan wordt
het straffens waard (III, 171), dan is het afgelopen met zijn onschuld: zijn ‘onverstand’
wordt schuldig (301b-303). Dit en achteloosheid die het kwaad niet uit de weg gaat,
zijn er oorzaak van dat het boze hier de overhand krijgt. (III, 199-200). Het slechte
voorbeeld in de opvoeding der kinderen stijft hen in het doen van zondige dingen.
(III, 202). ‘Opvoedings erref-zond’ verwekt al vroeg in ons de gramschap, die zich
uit in het slaan van ‘katt, en hont, op steen te vesten tóóren’. (VII, 269-270).
Niet anders werken gewoonten en tradities in een land. ‘Landswijs baart erref-zond’
(III, 203). In eet- en drinkgewoonten: men drinkt ‘door volghzame goet-rondheijt’ (III,
229), men drinkt ‘in schijn van goede chier’ (III, 231), hoewel men een afkeer heeft
van dronkaards; in kleding: ‘praal-lusts overdaat’ (III, 212), ‘duijr-dek-kleeds ongemak’
(III, 234); in sieraden: ‘d'onnutte kostbaar steen, d'erfleer van s'gouts waardije’ (III,
233). Door ‘land-gebruijk’ gaat men in al deze dingen de perken te buiten. In de
gouden eeuw leefden ook gewone mensen net als wij, maar slechte voorbeelden,
navolging en gewenning waren hun niet vreemd, ‘een zott die maakter veel’ (III,
228). Zo zag Spiegel de dwaasheden van zijn tijd. De ‘besmetting door de massa’
van Cebes' Tafereel en Spiegels ‘erref-zonde’, ze hadden veel met elkaar gemeen.
Er is de paideia (kennis, vorming, ‘geleertheydt’) gebaseerd op onderwijs,
onderricht, geconcretiseerd in de artes liberales, en de paideia gegrondvest in
opvoeding, die voor Cebes leidt tot een radicale ethische ommekeer in het leven.
Deze problematiek wordt ook behandeld door Philo van Alexandrië (20 v.Chr.-50
na chr.) en door Seneca (4. v.Chr.-65 na Chr.) in Epistula 88. Voor Seneca is er
slechts één vrij makende studie: de studie van de wijsheid, verheven, kloek,
grootmoedig. (Ep. 88, 2). Toch neigen zowel hij als Philo ertoe aan de artes liberales
een zekere propedeutische waarde toe te kennen, hoewel de filosofie als ancilla
van de wijsheid hiërarchisch veel hoger staat.
Voor Cebes is de enige ware kennis die van goed en kwaad, en wat noch goed,
noch kwaad is. Deze kennis, los van elke theoretische inhoud (d.i. die welke het
onderricht geeft) doet een beroep op de keuzen die de mens in zijn leven maakt,
en zij is voldoende voor het verkrijgen van de deugd en het daaruit voortvloeiende
summum bonum, het geluk, de gelukzaligheid. Vandaar de tweede keus tussen de
pseudo-kennis (Gillis:
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‘valsche of misnoemde gheleertheydt’) en de ware kennis (Gillis: ‘waerachtige
gheleertheydt’), tussen blijven in het tweede perk, of voortgaan naar het derde. De
kennis die werkelijk die naam met recht draagt is de morele kennis en om de mens
daartoe te brengen heeft men de artes liberales niet nodig, noch het trivium, noch
het quadrivium. Het mogelijke aanwezig-zijn van geleerdheid en immoraliteit in
dezelfde persoon bewijst voor Cebes dat er een duidelijke scheidslijn loopt tussen
geleerdheid en deugd, en tevens dat een mens die geen kennis van de artes liberales
heeft, toch deugdzaam kan zijn. Intussen wijkt hij niet van de denkwijze van zijn
eeuw, de eerste eeuw n. Chr., af in zoverre dat hij de Genius degenen die tot het
tweede perk zijn gevorderd laat aanraden enige tijd bij de ‘misnoemde geleertheydt’
te blijven, en zo veel van haar te nemen als zij begeren als een soort reisgeld, maar
zo snel mogelijk door te gaan naar de ‘waerachtighe geleertheydt’.
Spiegels inzichten lopen parallel met die van Cebes. Natuurlijk erkent hij het nut
van een goede berading, daartoe dient redekavelen, maar, zo raadt hij, vermijd
daarbij ‘sluijtvlechtings list’ (I, 573), d.i. het al te subtiel omgaan met syllogismen,
met sluitredenen, ‘die schoolse revelkal’ (I, 574), d.i. zotteklap van de
schoolgeleerdheid doodt de waarheid en kweekt twist. Laten wij wel beseffen
waarover wij praten: het gaat om de pseudo-paideia, pseudo-geleerdheid (de
terminologie van Gillis en Spiegel), de pseudo-kennis, de pseudo-vorming die de
artes liberales, en voor Spiegel ook de aan de universiteiten gedoceerde disciplines
theologie, rechten en medicijnen schenken, en de waarachtige geleerdheid, de ware
kennis, die van wat goed is en wat kwaad. Tegenover dit complex van
wetenschappelijke lering, de ‘schoolwijsheijd die verblinding baart’ (IV, 345) stelt
Spiegel de ervaringskennis, die niet berust op theoretische gronden, maar op de
praktijk ‘waare kennis komt uijt daad'lijke ondervindingh’ (IV, 346). God heeft in Zijn
goedheid de mens het ‘schepsel-boek’, het boek der natuur, gegeven om zijn
weetzucht te bevredigen (V, 195). ‘Goods wijsheijt roept op straat, zij biet elk een
de hant’ (I, 175). Iedere wandelaar kan dit boek lezen, ook al is hij ongeschoold.
Het geeft voldoende kennis zonder ‘kribse school-onrust’ (V, 104). Als men de
‘schepsel-letter-kund’ (V, 107) maar beheerst, heeft men de ‘schoolse kunst-behulp’
(V, 112) niet nodig. De ‘schijn-geleertheijt’ (V, 115) kan helpen bij de
‘dingh-waardeeringh’ (V, 115), maar is niet essentieel, dat is ‘t'ga slaan der dinghen
aart’ (V, 116a), en ‘dat geeft gegront verstant;/ hoeft niemant tott getuijgh, zij zelf
geeft alle klaarheijt;/ Des menschen eijgen hart getuijgh is van haar waarheijt’: (V,
116b-118). Wanneer het hart spreekt is er geen sprake van wetenschappelijke
kennis, wel van wat goed is en kwaad.
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In het zesde boek - wij weten dat er een nauwe relatie bestaat tussen het Tafereel
en de laatste twee boeken van de Hert-spiegel - komt het tweede perk aan de orde.
Hier komen de geleerden definitief in de beklaagden-bank en het vonnis is
vernietigend. ‘Geleerde zijn verkeerde na ons Ouders zeggen,/ en hoe geleerder,
hoe verkeerder in t'beleggen’: (VI, 537-538). Zij zijn wel ‘school-geleert’ (VI, 491),
maar ‘in 't hert verkeert,/ vol mis-verstant, vol zond, trots, gulzich, en putierich,/ vol
Faam, staat, eer-gezoek, luij, toornich, nijdich, gierich:/ Maar boven al goett-dunkend',
en vol hovaardij’, (VI, 492b-495). Zij raken ‘verward in kerke-strijt,/ In Aristotels broek
(= moeras), in duijsterheijt der rechten,/ in 't lijf-gevaarlijk Natuijr-bevechten’: (VI,
528b-530). Drie dingen beletten hun het bereiken van het ‘heijl’: de gewenning aan
het kwaad, het misverstand dat doet dwalen, en de achteloosheid, waarmee men
voorbij gaat aan de aard der dingen. Vandaar: ‘Bezinningh zelden ijmant redt’. (VI,
548). Maar wie niet struikelt in deze valkuilen, kennis krijgt van Gods goedheid en
's mensen onmacht, wordt tot ootmoedigheid gebracht, de grond van alle deugd.
(VI, 543-544). Ieder die de Hert-spiegel leest valt het harde oordeel over de geleerden
op. Het treft ook ons, die schoolgeleerd zijn, maar misschien worden wij gepurgeerd
om met Cebes te spreken, en komen tot bezinning, de eerste trap naar het ‘heijl’,
zoals Spiegel vaststelt.
Bij het Tafereel van Cebes hoort een afbeelding. Hoe zou het anders kunnen,
immers, in aanleg is het Tafereel, - de naam zegt het overigens al - de verklaring
van een antiek schilderij. Toen de tekst van het Tafereel ontdekt en uitgegeven werd
aan het einde van de 15de eeuw, kwamen al heel gauw de afbeeldingen. Het is
voor ons doel niet belangrijk de verschillende typen en filiaties na te gaan. Dat ligt
13
meer op kunsthistorisch gebied. Eén afbeelding echter komt in aanmerking, omdat
die rechtstreeks te maken heeft met de Hert-spiegel. Dat is die welke door Goltzius
werd getekend en door zijn stiefzoon gegraveerd in 1592. Er is geen aanwijzing dat
dit geschiedde op een vraag van Spiegel. Wel is dat gebeurd voor het antrum
Platonis, de grot van Plato, en Arion op de dolfijn. Het embleem van de grot werd
getekend door Cornelis van Haarlem (1604) en gegraveerd door Jan Saenredam.
Een toegevoegde inscriptie luidt dat Spiegel zelf het ‘figurari et sculpi curavit’. Arion
is ook door Cornelis van Haarlem getekend en staat o.a. op de titelpagina van de
eerste druk in 1614 en op die van de volgende edities.
De drie prenten komen met elkaar verbonden voor in bk. VII, als Spie-
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In Reinhart Schleier, Tabula Cebetis (zie n.7) vindt men een groot aantal afbeeldingen van
het Tafereel.
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gel het orgel van Euterpe beschrijft. Van Thiel zegt hierover: ‘Wat Spiegel, de
Katholieke humanist, hier beschrijft, zou men een profaan drieluik kunnen noemen,
waarvan de voorstelling buitenop preludeert op de meer specifieke taferelen aan
de binnen kant, zoals dat vaak het geval is bij altaarstukken; een drieluik, dat de
14
gehele zinrijke inhoud van zijn Hertspiegel nog eens aanschouwelijk samenvat’.
Dit kan mijn veronderstelling dat de laatste twee boeken als een apotheose bedoeld
zijn bevestigen, ik zou haast zeggen: er is sprake van een apotheose in een
apotheose. Immers, de drie emblemen zijn een raccourci van Spiegels levensleer,
een samenvatting, zoals Van Thiel constateert. Dat is met het orgel verbonden.
Waarvandaan dat orgel? Welnu, Apollo viert, hier feest: hij is de god van de muziek
en symbool van de zelfkennis, zoals ik reeds eerder betoogde. Hij stelt Spiegel in
staat het orgel te introduceren. Waarom heeft Spiegel dat orgel nodig? Om zijn drie
emblemen in een organisch verband te tonen. Zodra Euterpe nadert, zwijgt het. Zij
‘queelde’, zong, wat hier betekent zingend voordragen. Nogmaals, het orgel heeft
slechts de functie de drie emblemen te ordenen. Het komt aan op Euterpe, de muze,
zoals in ieder boek. Kleio heeft in bk.IV reeds vastgesteld: de muzen zijn
‘naspeurings-dochters’ in 's mensen ‘gauw gedacht’ (vs. 204). Euterpe is Spiegels
innerlijke stem, die zijn visie vertolkt. Wat zingt zij? Het lied over Arion op de dolfijn.
Van Thiel zegt, het ‘preludeert’ op de meer specifieke taferelen aan de binnenkant.
Daarin kan ik wel meegaan, als men ‘preludeert’ maar niet opvat, als aankondiging
van latere voldragenheid. Het lied toch tekent ons Arion als de volmaakte mens, de
stoïsche ‘wijze’, die het summum bonum heeft verwerkelijkt, naar het ideale beeld
dal: Spiegel ons heeft voorgehouden in de Hert-spiegel. Als het orgel opengaat,
verschijnen op de beide luiken: het Tafereel van Cebes, en de grot van Plato. Beide
emblemen hebben een relatie met het Arion-embleem. Het tafereel wijst de weg
erheen, de grot verwijdert er zich in absolute zin van. Ook onderling zijn ze
verbonden: het tafereel is een voortdurende bezinning op de pure waarde der dingen,
de grot verbeeldt het niet los kunnen komen van de schijnwaarde der dingen. Dat
de organische samenhang tussen de drie emblemen te maken heeft met Spiegels
15
keuze van het orgel, of organum, lijkt mij een juiste opvatting. Dat daardoor de
musica mundana en musica humana in onderlinge wisselwer-
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P.J.J. van Thiel, H.L. Spiegel en het orgel van Euterpe: een Hertspiegel-probleem in Album
Amicorum J.G. van Gelder. Redactie J. Bruyn e.a. The Hague, 1973. blz. 318. Ook het
bovenvermelde is aan hem ontleend.
Marijke Blankman, Het orgel van Euterpe. Over de Hart-spieghel van H.L. Spieghel.
Doctoraal-scriptie Universiteit van Amsterdam. Een zeer waardevolle scriptie met een eigen
invalshoek op de Hert-spiegel.
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king zou zijn uitgebeeld wil ik niet tegenspreken, mits tot deze plaats beperkt. De
verdere uiteenzetting in deze scriptie getuigt van een benadering van de inhoud
van de Hert-spiegel die in strijd is met mijn visie op de persoon van Spiegel, die ik
16
minder etherisch acht, meer nuchter-rationalistisch.

IX Spiegel als christen-humanist
Spiegel is een christen-humanist, of een bijbels humanist. Beide kwalificaties
verschillen naar inhoud niet. Immers, waar vindt de christen anders zijn toevlucht
dan in de bijbel? Het credo van de zestiende-eeuwse christen-humanisten - onder
hen Spiegel - luidde: het leven inrichten op grond van de bijbelse leer. Hieruit vloeit
een kenmerk voort: ze waren moralisten, zo is Spiegel. Maar ze zijn meer, ze zijn
ook humanisten. En als zodanig incorporeren ze de klassieke wijsheid in hun
levensplan. De philosophia Christi, de wijsheid van Christus, staat op de voorgrond,
maar de achtergrond wordt gevormd door wat de filosofen der oudheid van Socrates
tot de stoïcijnen op ethisch gebied hadden gedacht. Voor de bijbelse humanisten
was de bijbelse boodschap verenigbaar met wat de grote klassieke denkers leerden.
Van één ding waren zij overtuigd: de eeuwen die tussen dezen en henzelf lagen,
waren eeuwen van duisternis, van barbarie, van geestelijke stagnatie, die zich
openbaarden in corruptie in de gelederen der geestelijkheid, en in de subtiele
haarkloverijen der scholastiek. Zij laafden zich aan de bronnen van zuiverheid en
1
weten: de onbedorvenheid der eerste christenheid, een gekuiste bijbel, de
interpretaties daarvan door de kerkvaders, het klare denken der klassieke filosofen.
Een belangrijk verschil tussen humanisten en de kerk lag in de plaats van de bijbel
in het leven van de mensen. De eersten wilden een nauwgezette vertaling naar de
beste Griekse en Hebreeuwse handschriften in de volkstalen, en aan deze bijbel
een ruime verspreiding geven onder de leken, de laatste bleef vasthouden aan het
priesterlijke middelaarschap wat het kennisnemen van de schrift betrof. Deze
opvatting zou op het concilie van Trente (1545-1563) worden bevestigd niet alleen,
maar ook grote na-

16
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Ik noem nog het artikel van J.D.P. Warners Cebes en H.L. Spiegel in De Nieuwe Taalgids
XIV, 1971. Het is zeker lezenswaard, maar geeft voor mijn vraagstelling geen nieuwe aspecten.
Deze formulering ontleen ik aan Huizinga's artikel Het probleem der Renaissance in Tien
Studiēn. Haarlem, 1926. blz. 293. Huizinga spreekt hier over de oorzaak der herleving. Die
ligt niet in de navolging van Grieken en Romeinen. ‘Terugkeer tot de oorsprongen, zich laven
aan de zuivere bronnen van wijsheid en schoonheid dat is de grondtoon van het
herboortegevoel’. Deze studie heeft nog altijd haar waarde, een voortreffelijk stuk werk.
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Schutters van de Handboogdoelen van Dirck Barendsz. (1585). De meest rechtse man is
H.L. Spiegel. (Lafontaine Verweij, Amstelodamum 36, 1949). Foto: Amsterd. Hist. Museum

druk krijgen. Onder de humanisten was Erasmus zeker de meest op de voorgrond
tredende figuur, èn wat de invloed betreft gedurende zijn leven, èn die na zijn dood.
Zijn werken illustreren de doeleinden van het humanisme. Kritiek op misstanden in
de kerkelijke instellingen, en op de domme zelfvoldaanheid van theologen en
monniken in Lof der Zotheid; opvoedkundige tractaten als de Samenspraken, de
Adagia, een verzameling van uitspraken van klassieke auteurs, bedoeld voor morele
leidraad; wetenschappelijke werken als een zorgvuldige editie van het Nieuwe
Testament, uitgaven van de geschriften van kerkvaders; moralistische geschriften
als Het Handboek van de christelijke Soldaat, De Institutie van de christelijke Vorst;
De Lof van het Huwelijk; Over de Verachting der Wereld; technische verhandelingen
als Over het schrijven van Brieven; daarbij een zeer uitgebreide correspondentie
2
met vele geleerden, geestelijken en andere hoogwaardigheidsbekleders. En het
doel dat achter deze enorme, veelzijdige
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Het is niet mijn taak in te gaan op de omvangrijke literatuur over Erasmus. Behalve het boek
van Huizinga over Erasmus, noem ik John C. Olin, Six Essays on Erasmus. New York, 1979
Eén van de Essays gaat over de belangrijkste werken over Erasmus. Voor mij is het boekje
een ‘must’ voor degene die zich met de persoon van Erasmus wil bezig houden. Iets ouder
is het werk van Margaret Mann Phillips, Erasmus and the Northern Renaissance. London.
1949. Het is een deeltje uit de serie Teach yourself History. Haar inzichten zijn nog altijd van
waarde. Roland H. Bainton, Erasmus and Christendom. New York, 1969. Bainton is theoloog
en schrijft over Erasmus als christen, zoals de titel van zijn boek ook al suggereert. Veel
informatie vond ik in de dissertatie van J. Lindeboom. Erasmus, onderzoek naar zijne Theologie
en zijn godsdienstig gemoedsleven. Leiden, 1909.

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

CXVIII
arbeid verscholen gaat is het verwerkelijken van de philosophia Christi in het dagelijks
bestaan van het individu en van de maatschappij. De bijbel verschafte de contouren
van een christelijke moraal en sociale ethiek, voor de details kon men terecht bij de
beste klassieke auteurs, slechts weinig minder verlicht door de Heilige Geest dan
3
Paulus. Dit als korte inleiding op Spiegel als christen-humanist. Eigenlijk heb ik
hem daarmee reeds een plaats in het spectrum van geloofsrichtingen in zijn tijd
gegeven. Wij moeten dus zien of hij de hem toegewezen plaats verdient. Een eerste
vraag die beantwoord moet worden is deze: is er bij hem sprake van pantheïstische
neigingen? Dit op grond van het feit dat op verschillende plaatsen in de Hert-spiegel
God en natuur naast elkaar voorkomen.
Ziehier, enkele plaatsen. Natuijr, of s'werrelts vooghd ... heeft ook vernuftich, me
heijl-geerich ons geschapen. (I, 235-237). Oók dit Natuijr-Gods woort: Die toesien,
bidden, waken,/ bevinden waarheijt, deucht, Natuijr, Godt, en de reên/ in
d'onbedurven mensch te komen overeen. (VI, 58-60). Wie volght Natuijr-Goods les?
(VI, 65). Natuijr-Goods waaningh recht dies zelden heeft gehoor, (VI, 71). Natuijr-Godt
niemandt dringt tott zorghelijk behoeven. (VI, 93). zeijt hier Natuijr-Godt neen, dat
achtmen slecht vermoeden (VI, 106). datt ghij geheel vertreet Natuijr-Goods trouw
gebodt; (VI, 155) Hinkt Spiegel op twee gedachten, aan de ene kant de autonome
God van het christendom, en aan de andere kant de pantheïstische Albeheerser?
Neen, in zijn concept zijn God en de natuur niet aan elkaar gelijk. In feite kan men
dat reeds in het tweede citaat zien: God en de ‘Natuijr’ worden afzonderlijk genoemd,
volkomen gescheiden. De volgende plaats neemt alle twijfel weg: d'onnoemelijke
Godt, die alder dinghen vader/ en hoeder is, alwijs, algoed, om goedheijds ader. (I,
133-134). Onder ‘alder dinghen’ moeten wij ook de natuur rangschikken. Iemand
zou kunnen zeggen: ja, maar de Natuijr-God komt vooral in het zesde boek voor,
kan Spiegel daarmee de ‘oude man’ die bij het eerste perk van het Tafereel van
Cebes raad aan de binnentredenden geeft, bedoelen. Het antwoord luidt: neen, die
heeft hij in vs. 50 van hetzelfde boek ‘de ongeschende Neijgingh der Natuijren’
genoemd, en hem dus een ondergeschikte plaats toebedacht. Nogmaals neen,
Spiegel blijft met zijn Godsbeeld geheel binnen de christelijke leer. In het Tafereel
is de neiging gepersonifieerd, maar zij komt in de ziel van ieder mens voor. De
neijgingh ongeschent die in u van Natuijren/ is, is Goods kracht in u om u tott hem
te stuijren;/ (V, 77-78). Er is hier geen sprake van een gelijkstelling van God en
natuur, maar gecon-
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stateerd wordt dat een door de natuur verwekte kracht van God afkomstig is: God
staat boven de natuur. Toch blijft het feit dat in het zesde boek ‘natuur-God’
meermalen voorkomt. De verklaring lijkt mij deze: in het zesde boek gaat het om
het Tafereel van Cebes, een niet-christelijk tractaat, waarin de ‘natura’ (φύσις) als
creatief principe werkzaam was, die echter op deze wijze ondergeschikt aan God
werd gemaakt. Wij kunnen lezen: natuur, of ‘beter’ God, ook, de natuur door God
gedirigeerd. Een klein stukje theologie kan dit bevestigen. Wij keren onze aandacht
naar de bewijzen van Gods bestaan. Enkele bewijzen: God als eerste oorzaak
(primum movens immobile); de volkeren zijn eenstemmig over het bestaan van
bovennatuurlijke krachten, goden, of God; Gods bestaan wordt afgeleid uit de
voortreffelijkheid Zijner werken. Dit laatste bewijs vinden wij bij Spiegel in het begin
van het vijfde boek. Hij heeft zijn linnen-blekerij geïnspecteerd, en bevindt zich aan
de voet van de ‘witte-blenk’, waar Terpsichore hem verschijnt. Zij houdt hem voor:
er moet een macht zijn die regelend en ordenend de loop der gebeurtenissen bepaalt
op de aarde, dit getuigt van het bestaan van God. Dit is het schepselboek waarin
ieder schepsel een letter is. Men moet de letters leren lezen, dan kan ieder het boek
gemakkelijk begrijpen, en de les eruit trekken. Het doet ‘Goods wijsheijt, goetheijt,
macht’ (V, 38), attributen die geregeld bij Spiegel terugkeren, erkennen. En Hij is
‘schoon; ja t'schoonst'’ (V, 39), waarbij we zeker moeten denken aan de platonische
trits: het goede, ware, en schone. In de Philebus zagen wij: maat en proportie hebben
schoonheid en perfectie tot resultaat; schoonheid, proportie en waarheid zijn de
4
drie karaktertrekken die het goede bepalen. Dit evenredige, maatvolle, harmonische
ziet Plato zowel in de hemelse gang der sterren, als ook in het menselijk leven. In
de moralistische versie van Spiegel zullen wij bij dit ‘schoon’ moeten denken aan
‘verheven’. Ook dit attribuut komt meermalen voor in de Hert-spiegel. Dit Godsbeeld,
zeker van filosofische allure, wordt gesteld tegenover de leer van de atomisten, die
het bestaan Gods ontkennen, ‘die 't geval/lich t'samen-kleeuen van t'ondeelbaar
stuijf-stofs horten/ grond-oorzaak zeggen van dit al te zijn’; (V, 40b- 42a). Zijzelf
brengen hun loochening van Gods bestaan ten val door het ‘nietich Avontuijr’ tot
God te verheffen, waarbij geen sprake is van macht, wijsheid, en goedheid, neen,
het avontuur is ongoed, onwijs en even blind als zijzelf blind-schermers zijn. Spiegel
voltooit zijn Godsbeeld: wie kan zich de gesteldheid van de aarde, de omwenteling
der hemelse sferen voorstellen zonder dat er een macht is die dat volbrengt? Hierbij
sluit aan zijn beschouwing in het begin van bk. III. Spiegel
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geraakt in een trance-toestand, waarin zich de grot-scène aan hem openbaart. Dit
geeft de dichter Spiegel de mogelijkheid de scène terug te plaatsen in de tijd, in die
van Socrates die dan ook commentaar geeft, of is het Esopus die optreedt? De
gehele passus wordt sub specie Dei geplaatst. Immers, Spiegel overweegt dat de
toestand waarin hij is geraakt niet aan het ‘geval’ is toe te schrijven, maar dat
‘swerelts schepper die heeft veroorzaakt’ (III. 31). Hij spreekt een gebed uit tot ‘dien
albeschik, en oppervoogd’ (III, 34), waarin hij vraagt om zijn geest te verhelderen,
door ‘verbeeldingh, inval, Geest, of Engel’ (III, 42) om zo de uitzonderlijke toestand
waarin hij verkeert te begrijpen. Het gebed onthult ons Spiegels Godsbeeld verder.
Hij is het ‘al vervullend' een’, Hij volbrengt alles, Hij maakt alles perfect. Hij is ‘alles
schepper’, Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is zelfstandig wezen, Hij staat
op zichzelf, wordt niet bewogen door iets anders, Hij is de onbewogen beweger. Hij
bestaat ‘Zonder stof, of Form, of tijt’ Deze begrippen zijn aristotelisch. Plato had de
‘vorm’, de ‘idee’ een onaantastbare plaats buiten de werkelijkheid gegeven, en een
‘tegenzin’ in haar verbinding met de materie. Aristoteles kent de ‘vorm’ alleen in
verbinding met de materie, vorm en materie zijn op elkaar aangewezen, de materie
wenst de verbinding met de vorm, zij biedt de vorm de mogelijkheid tot volle
ontplooiing. De vorm is de macht die gestalte geeft en is het belangrijkste, de materie
voegt zich naar de vorm. Voor de christelijke God geldt: geen vorm, geen materie,
geen tijd. Hij staat buiten deze dingen, of beter er boven.
Tot slot nog een bewijs voor Gods bestaan: ‘die alles oorzaak zijt’; de moralist
die Spiegel was kon niet nalaten eraan toe te voegen ‘geen oorzaak doch van zondt’
(III, 40). Mij dunkt, dat nu voldoende duidelijk is, dat Spiegel niet het Deus sive
Natura onderschreef, maar dat zijn denken theïstisch en christelijk was. Alle
argumenten die ik daarvoor heb aangedragen, die berusten op formulering van
Spiegel zelf, liggen in het theologische vlak, ze zijn geen uitingen van een emotioneel
doorvoeld geloof, van een diep beleefd religieus gemoed. Ze zijn objectief en
5
praktisch. Een andere benadering: de mens leeft temidden van talloze fenomenen,
geloof aan God brengt daarin eenheid en orde. Alleen al het feit dat God de schepper
is van alles geeft vertrouwen. Nu is de mens zelf deel van die
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A. Adam ziet in zijn The Zacharoff Lecture, Oxford 1959: Sur le problème religieux dans la
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schepping, een geprivilegeerd schepsel weliswaar, dat van God de neiging van
weten had gekregen.
Om die neiging te bevredigen heeft Gods goedheid hem het schepselboek
geschonken, anders zou de weet-zucht tot onrust aanleiding geven (V, 96), de mens
zou gefrustreerd raken. Dat schepsel-boek (V, 95), of levensboek (V, 98) geeft
voldoende informatie, hoe de mens zich heeft te gedragen tegenover zichzelf, hij
leert zichzelf kennen, hij weet waarin zijn heil ligt, ook zijn houding tegenover God
en zijn naaste. Het schenkt nuttige kennis, die is overal te krijgen, zij roept u toe op
straat (III, 368), als ge uw weetlust maar aanwendt. Evenals Orpheus en Sint
Franciscus de dieren en de vogels in hun ban brachten, en daarmee toonden dat
zij zich bewust waren van hun natuurlijke plaats, d.w.z. de plaats in de natuur hun
door God toegewezen, stelt Spiegel zich op, en hij leert van de dieren en de planten
meer dan van het ‘roemrijk mont-geklap waan-wijs’ (III, 372). Het ‘welt-beschouwingh
boek’ (III, 378) leert hem de dierspraak. Ziehier de parade der lessengevers: het
musje dat met beleid zijn jongen voedert, de ‘rapsche schalke spin’, de mieren en
de bedelvlieg, de oude baars, de loze snoek, het brakje dat wijkt voor een grote
‘blaffert’, het ‘begraven zaad’, de ‘wasbaar korrelplant’, de haan die een edelsteen
versmaadt, de bijen. Om één voorbeeld te geven dat Spiegel ongetwijfeld nauw aan
het hart lag. Hij zegt: kijk naar de pauwen met hun schitterende verenpak, kijk naar
de zwaarwichtige zwanen die zich met moeite van de aarde verheffen, en kijk naar
de leeuwerik dungevederd die steil ten hemel stijgt, scheppers lof uitjubelend. Wat
kan de mens hiervan leren? Blijkt hier niet uit ‘groot hof besittings last, en kleijn
behoeuens voordeel?’ (III, 402). Om twee dingen was dit Spiegel lief: èn om het
uitzingen van des scheppers lof, en om het aanprijzen van het ideaal van 's mensen
geringe behoeften, een belangrijk thema in de Hert-spiegel. Schatten maken niet
rijk, God heeft het goed geregeld: als ge tevreden zijt, ook al waart ge volstrekt
bezitloos, zijt ge rijk. Door ‘valsche noemingh’ (II, 219) heet overvloed rijkdom.
Diogenes en Sint Jan zijn in hun zelfgekozen armoede beiden rijker dan hun tirannen
Alexander de Grote en Herodes. Natuurlijk brengt Spiegel de gouden eeuw met zijn
eenvoud en geringe eisen ter sprake, maar hij erkent dat reeds spoedig het mijn en
dijn een grote rol ging spelen, en hij stelt tegenover deze gelukkige aera de
gemakken van eigen tijd, en komt tot de conclusie dat het tijdvak waarin men leeft
er niet toe doet, als men maar tevreden is, en ‘leeft dankbaar tegens Godt in al u
wedervaaren/ zoo leefdij wenschelijk’ (II, 258-259a). Eigen-wil, waankennis, kiezen
van schijn-goed, te weten bezit, eer, faam e.dgl., houden de mens af van zijn heil
en hoogste goed. Zelfkennis, zelfbeheersing, hadden Erasmus en zijn medestanders
ge-
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zien als essentiële voorwaarden voor een overwinning op het kwaad. Dat was de
philosophia Christi van Erasmus. Daarin liggen de beide componenten van zijn
streven: de philosophia: de wijsheid der klassieken, maar ondergeschikt aan
6
Christus. Geheel in deze lijn liggen de opvattingen van Spiegel. Bij hem hetzelfde
indringende gevoel voor de zonde, het kwaad. Er is slechts één uitweg: Christus
bevrijdt de mens uit de slavernij der zonden. (V, 429). En tot die zonden behoort de
ongeremde begeerte naar bezit, naar brasserijen, naar weelderige kleding, naar
kostbaarheden. Maar toch, als ge beseft, hoe klein uw behoeften zijn, zullen uw
wensen gering zijn. Wat hebt ge nodig voor uw lichaam? Eenvoudige kost,
eenvoudige kledij. (V, 432-433). Alles wat daar buiten valt, eist uw duivels egoïsme,
de natuur vraagt niet meer dan ‘slechte neijgingh boett’ (V, 452). Dat blijft het doel
der God-volgers. Hoeveel te meer geldt dit voor de ziel, die het lichaam in waarde
te boven gaat. Voor Spiegel zijn ziel en lichaam één (III, 475); de verhouding is als
die van meester en knecht (III, 478); het lichaam is als de ezel, die niet verwaarloosd
mag worden (III, 488), maar de ziel verdient eerst verzorgd te worden (III, 489) om
alles wel te sturen. Zij heeft wijsheid en goedheid nodig, zij leeft van ‘s'Hemels
broode’ (V, 433). En met dit laatste leidt Spiegel ons weer naar Christus. In Joh.
6:22 e.vlgg. wordt ons verteld, hoe een menigte Jezus na de wonderbare spijziging
vraagt om een teken. Zij beroepen zich op hun voorvaderen die in de woestijn het
manna aten, brood uit de hemel gaf Mozes hun te eten. Jezus houdt hun voor, dat
het niet gaat om voedsel dat vergaat, maar om voedsel dat blijft om eeuwig van te
leven. Jezus hernam: ‘Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het
brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven;
want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld. Zij
zeiden tot Hem: ‘Heer, geef ons altijd dat brood’. Jezus sprak tot hen: ‘Ik ben het
brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij
gelooft, zal nooit meer dorst krijgen’. (Joh. 6:32-35) Dit was de implicatie van bk. V,
434, de philosophia Christi wordt erin tot uitdrukking gebracht. Spiegel kent het
‘Christ leven’ (III, 271). Wat houdt dit voor hem in? Hij spreekt over de aanwenst,
en geeft voorbeelden van nationale ondeugden. Hij vergelijkt de ‘wester-werelds
manieren’ met die van hier. Sommigen daar leefden goddeloos, anderen echter als
in een gouden eeuw. Elk was daar zonder kennis van de naam of de geschiedenis
van Christus een christen, d.w.z. onschuldig, heilig en veilig voor ons op voordeel
bedacht twisten (III, 271). Wij leven goddeloos, zijn christenen in onze woorden, zij
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tonen het in daden, onze uiterst grove zonden worden daar niet gevonden, er zijn
zelfs geen namen voor. De ‘onbedorven wilde’ door Rousseau later zo populair
gemaakt doet hier reeds zijn intrede in de west-europese literatuur. Onschuld, d.i.
een toestand van de ziel nog niet bedorven door de erfzonde en verwrongen door
onachtzaamheid, was een bestanddeel van de philosophia Christi. De onschuld
staat in tegenstelling tot de eigenzin en de eigenwil van de mens, die Spiegel beide
ziet als zware verdorvenheid der ziel. Zij die deze achter zich laten, de ‘Christelijk
onnoosle kintsheijt’ tot de hunne maken, of wat hetzelfde is: ‘die d'onnoosle kintsche
Neijgingh der Natuijren’ volgen, zoals Socrates, zij zullen volgelingen van God zijn,
en in vrede en blijheid leven. (V, 253-258). Alweer, de bijbelse achtergrond van
deze zienswijze is bekend. Zij steunt op het verhaal in Marc. 10: 14-15, ook Luc.
18:16-17; mensen brengen kinderen naar Jezus, opdat Hij ze zou aanraken. De
leerlingen wijzen ze echter bars terug, waarop Jezus zegt: ‘Laat die kinderen toch
bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het
Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een
kind, zal er zeker niet binnengaan’. (Marc. 10:14b-15). Jezus' daden en geboden
vormen zo de kern van Spiegels moralisme. Nu zal een orthodoxe christen zeggen:
goed en wel, ik wil de levensleer die Jezus verkondigt tot de mijne maken, ik wil Zijn
voorschriften of geboden die Hij uitvaardigt, volgen, maar dan ontbreekt het
essentiële in de Christus-figuur voor mij: Zijn sterven aan het kruis als verzoening
voor onze zonden tegenover God. Komt Jezus' zoendood in de Hert-spiegel voor?
Neen, die komt er niet in voor. Waarom niet? Naar mijn oordeel zijn er slechts twee
mogelijkheden ter verklaring. Hij vond dit dogma zo vanzelfsprekend, dat hij het niet
nodig achtte erover te spreken, ook het paste niet in zijn gedachtengang. En: hij
verwierp dit dogma. Een noodzakelijke opmerking. De christenhumanisten waren
over het geheel genomen ondogmatisch: in ieder geval stond dogmatiek niet hoog
in hun vaandel, zij waren voor alles moralisten, die de bijbel, het N.T. in het bijzonder,
als richtsnoer zagen voor hun moralistisch streven: Jezus' voorschriften wezen hun
de weg voor hun houding tegenover God, de mensen en de maatschappij. Daarbij,
het zou wel eens kunnen zijn dat Spiegel het dogma van Jezus' zoendood verwierp
in het verlengde van zijn afwijzen van het dogma van de erfzonde. Hiermee schaart
hij zich aan de zijde van de Ierse monnik Pelagius (5de eeuw n. Chr.), die geleerd
had dat de mens van nature goed is en met hulp van God het kwade kan overwinnen.
Tegen deze leer bracht Augustinus het dogma der erfzonde in stelling, dat in latere
tijd door de grote reformatoren nog meer nadruk verwierf. Voor de calvinisten is er
sprake van een verdorvenheid der gehele
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menselijke natuur en een erfelijk gebrek, waarmee de kleine kinderen zelfs besmet
zijn in hun moeders lichaam. En hiermee, zo luidt het, verwerpen wij de dwaling der
Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Ook
Coornhert verzet zich heftig tegen de erfzonde, een ‘menselijke opinie’, onbijbels,
7
zelfs onchristelijk, in strijd met Gods goedheid en gerechtigheid. Erasmus'
‘uitspraken, hoewel geen zuiver omlijnde belijdenis inzake de erfzonde vormend,
8
wijzen toch op afwijking van Augustinus' opvattingen’. Zo oordeelt Lindeboom.
Spiegel spreekt zich duidelijk uit. Zozeer is de mens in zonden gedompeld, ‘der
zonden knecht’ (VII, 115), - refereert hier aan Joh. 8:34 - dat hij ervan overtuigd is
dat deze gesteldheid ‘aande Natuijr gehecht’ is (VII, 116), zodat hij het als een
afwijking van de rechte leer en als dwaasheid beschouwt, als hij hoort dat hij op
eigen kracht zich eruit los kan maken. Hier ligt het probleem in zijn tegenstellende
delen voor ons. Aan de ene kant het zich op eigen kracht ontworstelen uit de slavernij
der zonden, aan de andere kant het gehecht zijn van de zonden aan de natuur niet ‘aan zijn natuur’, zoals de drukken hebben -, d.w.z. de zonde wordt als het ware
van buiten opgelegd, in het dogma der erfzonde wordt de mens ermee besmet, hij
kan er niets tegen doen, hij kan er zich niet aan onttrekken, het is een erfelijke
belasting. ‘Aan zijn natuur’ geeft wel een zin, maar drukt niet precies uit wat Spiegel
bedoelt, het is de tweede fase. Joh. 8 wijst ook de weg. Christus zegt tegen de
Joden die in Hem geloofden: ‘Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk
mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’.
(Joh. 8:31-32). Spiegel zegt dat zo: ‘dat men door waarheijt vrij wort, of door Christ
Herbooren’. (VII, 118). Trouw blijven aan Christus' woord betekent voor de moralist
Spiegel zich houden aan Zijn geboden en voor alles aan Zijn dubbelgebod van de
9
liefde, dat de christen-humanisten eigenlijk voor het geloof voldoende achtten.
Hierop sluit aan 1 Petrus 1:22-23 ‘Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid
gehoorzaam te aanvaarden, moet gij elkander beminnen met oprechte broederliefde,
met hart en vurigheid. Als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit een vergankelijk
zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God’. Zo
wordt het ‘door Christ Herbooren’ verbonden met het dubbelgebod. Men bedenke
hierbij dat de christen-humanist zijn inspiratie vond in de bijbel. Het woord erfzonde
in theo-
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logische zin komt in de Hert-spiegel weinig voor. Maar, zal een lezer zeggen, ik kom
de term erfzonde niet één keer, doch talloze malen in de Hert-spiegel tegen. Dat is
inderdaad het geval, en wel in verwante zin. Dat kan ook moeilijk anders, daar het
woord zonde er deel van uitmaakt. De vraag: wat is de begrips-inhoud van het woord
erfzonde bij Spiegel ligt dus alleszins voor de hand. Heeft Adam gezondigd?
Natuurlijk, Spiegel erkent het zonder moeite, het was een bijbels gegeven, als
zodanig gerespecteerd door een christen-humanist. Het was ‘eijgen-zinlijkheijt’ (VI,
157), d.i. eigengereidheid, het zelf beslissen wat goed en kwaad is, het niet
vertrouwen stellen in God, een dwaalweg die ten verderve voert, en waardoor Adam
de dood opriep over zich en zijn nakomelingen. Waar ligt de grond van de fout van
‘ons eerste vader’ (VI, 61)? In zijn ‘eijgen-will’ luidt het antwoord, en wat volgt is
revelerend: ‘die Erf-zondt treft ons alle gader’. (VI, 62). De inhoud van Spiegels
gebruik van erfzonde is nu duidelijk. Adam zondigde: hij was eigenzinnig, eigenwillig.
Die eigenschappen herhalen zich bij zijn nakomelingen, die zonde is overgeërfd,
maar dat is heel iets anders dan de besmetting van het vlees, en het tot generlei
goed in staat. De mens kan zondigen, maar dat hoeft niet. Bovendien, hij kan op
eigen krachten goed worden. Zo dacht ook Coornhert, diens volmaakbaarheids-leer,
10
of perfectibilisme is bekend. De gehele Hert-spiegel is erop gericht: hoe vermijd
ik zonde, hoe ontworstel ik mij uit een zondige toestand, hoe word ik goed, hoe
verwerf ik het hoogste goed. Dat is de inhoud van de eerste vijf boeken, en dat wordt
in de boeken zes en zeven in de symboliek van het Tafereel van Cebes herhaald.
Spiegel is pessimistisch ten opzichte van zijn medemensen, hij ziet velen, de
meesten, in zonde leven, en daardoor in zorgen en kwelling. Hoe zijn ze in zulk een
toestand geraakt. Er zijn er die geloven in de erfzonde en zich tot generlei goed in
staat achten, er zijn er die de algemene trend in de gemeenschap volgen, een trend
die weinig verheffend is, hetgeen betekent dat zij niet hun vernuft ‘slijpen op
waarheijts toetsteen’ (I, 357). Ze gebruiken hun verstand niet om de dingen op hun
juiste waarde te schatten, maar zien die door een gekleurde bril. Waar ligt de schuld?
Reeds in de jeugd. Treft het kind een verdorven min, en zondige opvoeders, dan
zal hun voorbeeld en zullen hun lessen zijn begeerte naar heil vergiftigen. Treft het
kind een goede min en verstandige opvoeders, die godvruchtig en wijs zijn, dan
krijgt zijn ziel ‘zulken vouw’ (I, 367), dat het meer heil geniet, en minder kwelling
heeft te doorstaan. Zul-

10

H. Bonger, Leven en Werk van D.V. Coornhert. Bonger wijdt in dl. II van zijn biografie het
eerste hoofdstuk aan de leer der ‘volmaakbaarheid’, blz. 181-203. De term is afkomstig van
B. Becker groot kenner van de zestiende eeuw, die Coornherts Wellevenskunste heeft
uitgegeven.

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

CXXVI
ke erfdeugd, zulke erfzonde zijn buiten uw macht, zolang tot uw verstand volle
wasdom heeft bereikt, en ge zelf verantwoordelijk voor uw handelen wordt. Men
ziet het: ook in dit geval spreekt Spiegel van erfzonde, d.i. zonde reeds in de jeugd
aangebracht door de omgeving.
Spiegels afwijzen van de erfzonde blijkt in bk. I uit ‘wiegleers blinde ijver’ (I, 357),
en ‘Wieghleers bedroch’ (I, 479); hij zal wel van wiegleer spreken, omdat volgens
het dogma van de erfzonde het kind in de wieg reeds met de zonde is besmet. Het
is hier niet de plaats erover uit te weiden, maar het hoeft nauwelijks betoog dat de
grote belangstelling voor opvoeding bij de christen-humanisten hiermee in verband
11
staat. Erasmus en Vives hadden de weg gewezen en velen van hen traden op als
rectores en praeceptores aan Latijnse scholen. Hoe nauw christelijk geloof en
klassieke oudheid verbonden waren in Spiegels biblicisme zien wij in een passus
in bk. II. Hij beveelt matiging in het verkrijgen van bezit aan. Plato stelt een ‘taxt die
niemant mag vermeeren’ (II, 185), en Christus verbiedt het zorgen, ontleend aan
het bekende hoofdstuk 6 van Matth., waarin Jezus spreekt over aalmoezen geven,
12
over het gebed en het aardse tegenover het hemelse. Maar onmiddellijk erop volgt:
‘Dit wil Natuijr ons leeren’ (II, 186). De natuur die ons meer geeft dan zij eist. Zou
ieder hiermee tevreden zijn, dan hadden allen voldoende. En als ge u meer toe-eigent
dan ge nodig hebt, dan ontsteelt ge dat een ander, terwijl ge u niet meer verwerft
dan het gebruik. Het goed blijft gemeen bezit, ‘al ist al schoon in vrekkaarts fuijk’.
(II, 192b). Waardevoller was de rijkdom in de gulden eeuw en in de vroegste
christenheid, ‘der Christnavolgers al, der eerste cluijsenaren’. (II, 194). Christelijke
en klassieke motieven worden op gelijke voet aangewend. Christus en Socrates
worden in één adem genoemd. In bk. IV vertelt Kleio wat de muzen eigenlijk doen:
het sturen van de zeden door het bevorderen van zelfkennis (IV, 219). Dit leraarde
Christus, en ervan getuigde Socrates. Natuurs en Christus' wet zijn identiek. God
en de natuur ordenen alles ten goede, God als sturende en de natuur als uitvoerende
macht. De mens die hiermee in harmonie leeft, wordt wijs, goed, en rechtvaardig,
tevens vrij van een toornig gemoed. Zo iemand volgt de natuurwet, die eveneens
Christus' wet is; immers, het tweede gedeelte van Zijn dubbel-gebod van de liefde
luidde: heb uw naaste lief gelijk uzelf. (Luc. 10:27). Deze passus steunt geheel op
dat dubbelgebod; reeds eerder in vs. 407 wordt de eerste helft vermeld: ‘Christ leert
u lieven Godt, dats wijsheijd, goetheijt, macht’. Wie God
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liefheeft krijgt door wijsheid goedheids kracht, maar wie God niet liefheeft, wordt
noch wijs, noch goed, en gaat krachteloos ten onder. Ook verder blijkt hier Spiegels
gebruik van de bijbel voor zijn moralistisch streven. Hij keurt de toorn - een hoofdof doodzonde - als een erfzonde, d.w.z. een gemoeds-toestand reeds in de jeugd
aangeleerd af. Jezus wijst de mens de weg om zich te reinigen van deze zonde. Hij
doet dat in zijn uiteenzetting over de wet. Naar aanleiding van het Mozaïsche Gij
zult niet doden veroordeelt Hij het vertoornd zijn op zijn broeder, en Hij gebiedt
degene die een gave brengt naar het altaar, en in onmin leeft met zijn broeder, de
gave daar te laten, zich eerst met zijn broeder te verzoenen en daarna zijn gave
aan te bieden (Matth. 5:21-26). Wie gelovig volgt en vast vertrouwt op Zijn woorden:
ziet, waakt, en bidt, d.w.z. wie scherp oplet wat van waarde is en wat niet, wie zich
daarvan niet laat afleiden, en wie zich aan God overgeeft, aan hem toont Zijn
onweerlegbare waarheid, dat wij over anderer handelen niet mogen oordelen. Jezus
houdt dit Zijn discipelen voor: ‘Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden’. (Luc. 6:36-37a). Waar ligt de
oorzaak dat de mens daartoe zo geneigd is? Spiegel suggereert: de mens is zo'n
zwak schepsel, dat hem gemakkelijk schade toegebracht kan worden, een ‘qua
lucht, steen-val, beest, of mensch’ (IV, 402) kan ervoor verantwoordelijk zijn. Hieruit
put hij zijn verweer en beschuldigingen. Maar hij moet inzien, dat hem geen ongelijk
wordt aangedaan; Christus verbiedt dan ook de boze te weerstaan, d.w.z. het
geleden onrecht niet met gelijke munt te betalen. In de moderne Willibrord- vertaling
luidt dat zo: ‘Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als
iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe’. (Matth. 5:39).
Dit betekent rechtvaardigheid lief te hebben en te betrachten als verheven. En dit
brengt Spiegel op het grote gebod: Christus leert u God lief te hebben, ‘Gij zult de
Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand’.
(Matth. :22:37). En God liefhebben houdt in: ‘wijsheijt, goetheijt, macht’ (IV, 407)
lief te hebben. Dat is wijs, en door wijsheid verkrijgt de mens ‘goetheijts kracht’ (IV.
404). Wie God niet liefheeft gaat in het tegengestelde ten onder. Zó werkt bij Spiegel
het bijbels humanisme, steeds moralistisch lerend en waarschuwend. De grote
goeden zijn: wijsheid, goedheid, rechtvaardigheid, de zonden liggen in het
tegengestelde gesloten. Hoe krachtig het moralisme is blijkt uit het gebruik van het
bijbelse: ziet, waakt en bidt. Christus spreekt deze woorden in verband met de
terugkeer van de Zoon des mensen. Bij Spiegel wordt die zinsnede in een heel
andere context aangewend, los van de oorspronkelijke betekenis. In bk. I vinden
wij een illustratieve
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plaats. Hij zet een redenering op. Hij begint met het Socratische principe: niemand
doet het kwade willens en wetens. Spiegel zegt het zo: ‘wat ijmand quetslijk kent
dat mach hem geensins lusten’. (I, 262). Al het kwade komt voort uit een gebrek
aan inzicht, in eigen aard, die van nature goed is (immers, God schiep de mens
gaaf). Het komt er dus op aan dat inzicht te verhelderen. Spiegel redeneert als volgt:
er zijn gevaren die het bereiken van het heil - de gelukzaligheid - bedreigen; weten
dat die er zijn vormt het voedsel voor het verkrijgen van aandacht, en zorgvuldige
aandacht kweekt kennis van die gevaren. Wat is er dan ook nuttiger dan scherp te
letten op de lusten van het schijngoed, op de hartstochten, op de berading, op
woorden en handelen. (I, 265). Daarop volgt: ‘dit heet, siet, waakt, en bidt, dits
d'eerste trap ter deuchd’. (I, 267) En die aandacht is uitermate belangrijk. Allereerst:
onaandacht voert de mens te gronde, en niemand dan de mens zelf kan hem die
aandacht geven. Dat houdt in dat de mens iets op eigen kracht kan in deze
gewichtige zaak; hij is niet absoluut afhankelijk van de goddelijke genade. Maar
Spiegel sluit God niet uit: de mens kan iets op eigen kracht, maar kan de hulp van
God niet ontberen. God doet iets: Hij geeft kwelling die aan de zonde verbonden is
en ‘lokt’ (I, 279), d.i. roept de mens ‘tott deuchd’. Waarin bestaat dan de activiteit
van de mens? Hij zal zijn zondige toestand moeten ontwennen, en zijn vlijt moeten
aanwenden ‘in andachts oeffeningh, denkwekkingh, plaats, en tijd’ (I, 284). Iemand
zal zeggen: oefening van de aandacht, aansporing tot denken, dat begrijp ik, maar
hoe moet ik hier plaats en tijd opvatten? De volgende verzen geven de oplossing.
‘Hier zijn haijr-koord, en cleed, denk-cedels, tal-gebeeden/ verscheijden kerk-gebruijk,
behulp om an te leeden’. (I, 285-286). Plaats en tijd baren nu geen moeilijkheden
meer. Wat betekenen deze dingen? Ze zijn een hulp om te geleiden, meer niet. Wie
ze daartoe gebruikt, gebruikt ze naar hun juiste waarde, Maar er in zijn geloof geheel
op te steunen, ze als essentieel te beschouwen, dat wordt afgekeurd. Er zijn twee
aspecten aan het christelijk geloof: aan de ene kant de uiterlijke tekenen, en uiterlijke
vroomheid, die men kan waarnemen - waarvan Spiegel in I, 285-286 een aantal
opsomt -, aan de andere kant de innerlijke niet-zichtbare liefde tot God en zijn naaste.
Welke van die aspecten is de belangrijkste? Het is begrijpelijk dat de mens van zijn
geloof wil getuigen, wat zich manifesteert in uiterlijkheden, daarmee kan een innerlijke
beleving heel goed samengaan, ze sluiten elkaar niet uit. Wel is het zo dat de
innerlijke beleving als hoger wordt ervaren, alleen is het niet mogelijk die te
constateren, of het moest zijn in het handelen van de persoon; Spiegel legt veel
nadruk op het feit dat daden belangrijker zijn dan de woorden. In ieder
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geval lopen de uiterlijke tekenen het gevaar te worden gezien als onechte beleving
van het geloof. Algemeen wordt aangenomen dat aan het einde van de
middeleeuwen de kerk en haar instellingen waren verstard in ceremoniële en
conventionele gebruiken. Dat daarnaast ook eerlijke vroomheid voorkwam spreekt
vanzelf, gezien de grote verschillen in menselijke geaardheid. Tegen deze verstarring
keert zich Erasmus, tegen de door hem als nutteloos beschouwde disputen over
theologische kwesties van de laat-scholastiek, tegen alles wat uiterlijk is en niet
direct het hart van het geloof, Christus, betreft. Twee leidende aan elkaar verwante
gedachten, zo schrijft Olin, lopen door zijn Handboek van de christelijke soldaat, te
13
weten kennis van de Schrift, en innerlijke liefde tot God en de naaste.
Zo uitgerust kan de christelijke soldaat, het prototype van iedere christen, zijn
roeping vervullen. Phillips legt het accent iets anders, de hoofdwapens zijn: kennis
14
en gebed. Spiegel vertaalt deze gedachte door: ziet, waakt en bidt. Dat is alles
wat ge kunt, en alles wat God vraagt (I, 292). Hij geeft u dan de innerlijke kracht om
op te klimmen naar het heil. Het heil komt dus van Hem, het onheil door niet
‘t'ontwaaken’, d.w.z. door zich niet open te stellen voor de goddelijke krachten, maar
eigenzinnig en eigenwillig te zijn. En Spiegel laat het recept volgen: laat u niet
bedriegen door de schijn, laat u niet verleiden door de lust-verbeelding, laat uw rust
niet verstoren door de hartstochten; denk eraan dat het besluit van uw berading uw
wil en handelen bestuurt, daarvan is het afhankelijk, of ge goed of kwaad zijl. Beheers
uw woorden, spreek pas als ge u goed beraden hebt. Zorg ervoor dat. uw handelen,
noch uzelf, noch uw naaste schade toebrengt. Maar let het allermeest op de molen
van uw gedachten. ‘zulk zaat als ghij die geeft, z'ist meel al datmer maalt;/ Want u
beraads besluijt, wil, toelegh, woorden, werken/ die volghen uijt gedachts onleegbaar
molen vlerken’. (I, 304-306). Dat zijn de praktische wenken van een moralist, en die
liggen in het verlengde van de opvattingen van Erasmus, maar ze hebben wel een
eigen kleur. Spiegel heeft vooral belangstelling voor de innerlijke psychologische
processen, op die wijze verantwoordt hij zijn keuze op moralistisch gebied. De reeds
vermelde bijbelplaats geeft dat nauwkeurig weer. Niet anders is dat het geval in het
zevende boek voor de aangepaste passus: ‘die siett, die vreest, die bidt, die waakt’
(VII, 303). Hier zijn de hefbomen tot het bereiken van het derde perk in het Tafereel
van Cebes, waar zich de deugden bevinden, temlust en toorndwang. De
christen-humanist ziet het zó: door ‘s'Heijlands hulp’ (VII,
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304) geraakt hij ongetwijfeld tot ‘tem-lusts zoete zeegh’ en ‘toorendwangs rijk ruste’,
beide processen, waarbij de rede de hartstochten moet overwinnen, en een gevoel
van psychisch welzijn moet teweegbrengen. Het bijbelse ‘ziet, waakt, en bidt’
gebruikte Spiegel dus meermalen om zijn opvattingen te verduidelijken. Zo ook de
gelijkenis van de ponden, Luc. 19:11-27. Een man van hoge geboorte reist af naar
een ver land om het koningschap te verkrijgen. Hij geeft tien van zijn dienaars ieder
een pond, en beveelt hen daarmee zaken te doen. Als hij terugkeert, laat hij de
dienaars komen; hij wilde weten wat voor zaken ze gedaan hadden. De eerste
dienaar had tien ponden erbij gewonnen, de tweede vijf, maar de derde had zijn
pond weggeborgen, omdat hij zijn heer vreesde, die streng was. De dienaars die
gewonnen hadden werden beloond, de derde dienaar echter werd gestraft, het pond
hem afgenomen en aan de gene die tien ponden had verdiend gegeven. De mens
ontvangt dus iets, waarmee hij kan en moet werken om het te vermeerderen. Wij
gaan naar Spiegel. Wat bedoelt hij met het pond? in bk. V zegt hij het: ‘macht is het
pont dat u op woeker is gegeven’; (vs. 82). Dat verlegt de vraag naar: wat is ‘macht’?
‘Macht is het witt daar ghij na trachtet al u leven’; zo lezen wij in vs. 81. Vóór deze
verzen heeft Spiegel betoogd, dat elk schepsel van de materie tot en met de mens
neigingen heeft. Aarde neigt omlaag, vuur omhoog, planten en dieren hebben daarbij
de neiging tot perfectie, de mens bovendien de neiging om te worden machtig, goed,
en wijs. Dat is goddelijk voorzover zijn natuur daartoe in staat is. Wij begrijpen God
als wijs, goed en machtig; wat Hij meer is ligt buiten ons begrip. Nu moet ieder
schepsel binnen de hem gestelde grenzen blijven. Maar dat belet niet dat de mens
het volle heil kan bereiken, en dat volle heil is de bevrediging van zijn neigingen,
dat brengt de natuur van de mens mee. De neiging in ongeschonden staat is Gods
kracht in de mens, bedoeld om hem tot God te sturen. Wie nu ziet, waakt, en bidt
(= hulp vraagt aan God) bereikt zijn doel. Waarin ligt dat doel? in macht, in
zelf-realisatie. En die macht is het pond dat de mens op woeker is gegeven, d.w.z.
dat hij de macht die voortvloeit uit zijn neiging tot wijsheid, en goedheid tot het
uiterste inspant. Immers, dit behoort tot de zelf-realisatie van de mens, niet van een
ander schepsel. Zo beantwoordt de mens aan zijn bestemming. Voor de
christen-humanist ligt de aanleg hiervoor, de neiging, niet alleen in het natuurlijke
vlak, de goddelijke hulp is daarvoor nodig: uit zijn neiging kan de mens streven naar
goedheid en wijsheid, maar God schenkt meer kracht om tot volle ontplooiing te
komen van zijn macht, d.i. van zijn zelf-verwerkelijking. Zo kan Spiegel schrijven:
‘Des menschen hooghste macht is s'menschen hoogste goett (V, 87). Het hoog-
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ste wat een schepsel kan bereiken toch is het beantwoorden aan zijn bestemming,
die door God is vastgesteld. Wij weten het, alle schepsels streven naar
zelf-verwerkelijking, naar het heil, dat voor ieder schepsel op een verschillend niveau
ligt. Het hoogste niveau is dat van de mens, een niveau van moralistisch handelen,
d.w.z. dat de mens in zijn relatie tot andere schepsels, zijn naaste in de allereerste
plaats, begrippen hanteert, waardoor dat handelen wordt gereguleerd. Een set van
die begrippen zijn de uit de oudheid stammende cardinale deugden, ook
hoofd-deugden genaamd, wijsheid, gematigheid, sterkheid, en gerechtigheid. Ze
hebben grote bekendheid verworven doordat ze Plato's staat in zijn ideale vorm
begeleiden, evenals het individu in de ideale constitutie van zijn ziel. Spiegel
integreert ze in zijn gedicht aan het einde van het tweede boek. Begeerte tot heil,
zo zegt hij, zet de mens aan “te zijn wijs, matich, sterk, gerechtich”. (II, 450) Daarop
volgt: wij, mensen, zijn weetgerig, en dat is het pond, waarvan Christus zegt, dat
het ons naar de wijsheid leidt. (II, 451-452). Wijs zijn gaat voorop, wijsheid is de
primaire eigenschap, zonder wijsheid, geen van de drie overige eigenschappen.
Het weten betreft dat wat goed, waar en schoon is, moralistische principes. Een
facet van dat weten is het “vooruitzien”, ieder begeren bezit dat element. Dat wordt
verbeeldt in het bijbelse verhaal van de vijf wijze en vijf dwaze maagden (de domme
en de verstandige bruidsmeisjes in de Willibrord-vertaling) Matth. 25:1-13 en in de
gelijkenis van de talenten die erop volgt Matth. 25:14-30. De maagden die aan
reserve-olie hadden gedacht waren wijs, de dienaren die met hun talenten (ponden)
hadden gewoekerd evenzeer. De maagden die geen extra olie hadden, de dienaar
die niets met zijn hem toevertrouwd talent had gedaan, ze werden buitengesloten,
in Spiegels context: ze bereikten de wijsheid niet. Hoezeer Spiegel betrokken is bij
deze uiteenzettingen over de psychische realiteiten, hoe gewichtig hij ze achtte voor
het geestelijk leven van de mens, blijkt, naar het mij voorkomt, uit het feit, dat deze
verwijzingen naar de bijbel alle te maken hebben met wat Jezus zegt over de laatste
dingen en de terugkeer van de Mensenzoon, bv. Matth. 24:37-51.
De wijsheid wordt niet geconfronteerd met haar tegendeel de dwaasheid, dat was
niet nodig, omdat die in de geschiedenis van de maagden reeds tot uiting kwam.
Men kan dit ook zien als een argument voor de veronderstelling dat Spiegel hiernaar
verwijst. Daarop volgen de matigheid met als tegenstelling de onmatigheid, de
sterkheid met als tegendelen hoogmoed, en kleinmoedigheid. Over de gerechtigheid
wordt breder uitgeweid, zij wordt gesteld tegenover de ‘welvaart algemeen’ (II, 463),
zij wordt als schoon ervaren, en schoonheid is de mens verplicht lief te heb-
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ben, ieder naar zijn maat. Wanneer de vier hoofd-deugden worden nageleefd, blijkt
dat deugd vreugde geeft en zonde kwelling. De oorzaak van die zonde ligt in het
misverstand, aangewakkerd door achteloosheid. Onverstand - van kinderen en
geestelijk gehandicapten - is excusabel, hun verstand is niet volgroeid, misverstand
is schuldig, men weet wat juist handelen is, maar men gaat achteloos aan deze
kennis voorbij. Men woekert niet met het pond dat men ontvangen heeft, en zo zegt
15
Spiegel: ‘Ons Heyland dit versuijm straft als een onheijlsgront’. (I, 508). Een
duidelijke verwijzing naar Luc. 19. Wie zijn heil minacht, ziet als waardeloos, gebruikt
zijn verstand verkeerd, eigenwaan, arrogantie brengt de valse redenering voort.
‘Vrouw slaloos drijft ons als katijven’ (III, 361), en de enige oplossing is kennis te
verwerven die overal te vinden is, als men zijn gegeven pond maar wil besteden,
en wil leren uit het schepselboek. Luister maar naar ‘trou-aardrijkx preeken’ (III,
407): het daar begraven zaad brengt veelvoudig vrucht voort, en straft de mens
voor het verwaarlozen van de woeker-rente van zijn ontvangen pond. Wie echter
trouw in woeker-winst met zijn ontvangen pond wordt gevonden, die ziet het
waarachtige heil, heeft dat lief, en leeft daardoor zonder spanningen en kwellingen.
Spiegel heeft een duidelijke mening over godsdienstige twistpunten, niet in die
zin dat hij óf het rooms-katholieke standpunt, óf het protestantse met kracht aanhangt
en verdedigt, maar hij had afkeer van de intolerante discussies over geloofskwesties,
die woedden tussen de beide grote geloofsrichtingen, en tussen dissidente
groeperingen. In het begin van het eerste boek zegt hij een gelijkgezinde te wensen,
die als ‘Sinte Frans’ vraagt: ‘Heer wie zijt ghij? En wie ben ik?’ (I, 39) met een
ondertoon van deemoed, beginsel van alle deugden, ook bij Coornhert. Iemand die
verder weetgierig is, loshertig, die een glimp van de waarheid belangrijker acht dan
schoolgeleerdheid, dan schijn-goed. ‘Die kerketwists verkeertheijd, erfleer, of
errefsondt ontworstelt en ontzweeft’ (I, 42b-43). Hij adstrueert dit met het
oud-testamentische verhaal uit Richteren 9: de bomen zoeken een koning, de olijf,
de vijg, de wijnstok weigeren, maar de doornstruik neemt het koningschap op zich
met bedekte bedreiging. De zin: beter is het in vrede en rust te leven, dan in de
onrust en onvrijheid van de controversen. Geheel in deze sfeer past zijn visie op
de goedheid in bk. I. De zon, beeld van Gods goedheid deelt het licht aan goeden
en kwaden. Wie het kwade niet met goedheid loont, wie zijn vijand haat, kan niet
tot de kennis van het heil komen, ‘die hier een vijandt heeft,
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heeft niet een vrindt bij Godt’ (I, 550). De philosophia Christi eist naastenliefde,
tolerantie voor de meningen van anderen. Wij zien dit gedemonstreerd in Erasmus'
houding tegenover Luther: veel van diens opvattingen onderschrijft hij, en pas als
blijkt dat Luther zijn denkbeelden doordrijft met minachting voor die van het andere
kamp, breekt hij met hem. Spiegel spreekt hiervan, wanneer hij de ‘Onchristen
Christen mensch onbuijglijk door schriftuijre’ (II, 133) er een verwijt van maakt, dat
deze meent slechts langs de weg van de bijbel tot het heil te kunnen komen en de
mogelijkheid afwijst daartoe te kunnen geraken door de natuurwet. Hij zegt het heel
duidelijk: ‘Al waarder Godt, noch Hel, noch Hemel-eeuwe vreucht/dat dij dijn eijgen
heil doet trachten na de deucht’. (II, 135-136). Dat is scherp gesteld, iets te scherp,
want Spiegel ziet even over het hoofd, dat die natuurwet, d.i. de drang in ieder
schepsel tot zelfverwerkelijking, door God in de natuur is gelegd; zó is zijn opvatting,
en dan is het onmogelijk God geheel uit te schakelen. Eenzelfde oordeel vinden wij
in bk. IV, waar Kleio de werkzaamheden der muzen uiteenzet. Voor alles is het
leiden der zeden door zelfkennis hun werk, en niet ‘dit bits schriftuijrlijk twisten, /noch
zedelooze woort-strijt óók der Sokratisten’ (IV, 221b-222). Onder Sokratisten vallen
de ruziënde theologen, de anti-christen-humanisten. Erasmus gebruikt deze
kwalifikatie ook in die zin; in de oudheid waren de sokratisten de sofisten, die vaak
van mening verschilden. De eigen tijd wordt erin betrokken, wanneer Spiegel over
het verderflijke van de onmaat van de weetzucht handelt. ‘Ziet hoe dats' ons nu rolt,
en solt met ketterijen, /T'is weetzucht die nu Gods-vrucht vinnich leert partijen’, (VI,
409-410). De ketterijen zijn hier de afwijkingen van de werkelijke, eenvoudige,
liefdevolle, tolerante leer van Christus. Door de weetzucht worden voor de vroomheid
onvruchtbare twisten opgeroepen die de mensen verdelen, in partijen splitsen. De
betekenis van Christus voor de bijbelse humanisten was groot, de term philosophia
Christi spreekt daarvan. Die betekenis bestond vooral in een voorbeeldfunctie, het
‘Qui sequitur me’ van Thomas a Kempis zou nog lang doorklinken in de christenheid.
Daarvoor is bezinning nodig die het misverstand vernietigt en betere kennis
aanbrengt. Zij wijst de weg die gegaan moet worden, woorden alleen zijn niet
voldoende, voor velen blijft het daarbij. ‘Ghij naam-Christens ghij zegt om strijt al
Heere, Heere: /Maar Christ navolginghs errenst zie ik nimmermeere’: (VII, 157-158).
De leer van de moralist uit zich in positieve geboden, en in negatieve voorbeelden.
Zo hier. Waarin bestaat de navolging van Christus in Spiegels ogen, waarin Zijn
leer? Welnu, 's Heilands leer bestaat in het zoeken van ‘ootmoed, en sachte moed’
(I, 420). Ootmoedigheid, betoogt Coornhert in zijn Wel-
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levenskunste, is ‘t'beghin alder dueghden’ (VI, IX, 1), en veel dat hij in het hoofdstuk
over de ootmoedigheid (VI, VII) te berde brengt, vinden wij in de Hert-spiegel terug.
Gij zijt niets, wat ge nog zijt is God in u, door Zijn aard te volgen zijt ge iets.
Laatdunkendheid en ijdele hoogmoed verleiden de meesten, terwijl de mens niet
anders is dan ‘drek, licht, sterflijk, een opgeblasen blaze’ (VI, 369). Het ‘homo
16
bulla’-symbool was een wijd verbreide voorstelling. Nederigheid dus, een eerste
stap naar het heil.
De tweede karaktertrek van Christus' leer is ‘sachte moed’, d.w.z. dat de mens
tolerant zij. In bk. V vinden wij de volgende redenering: hebt ge een afkeer van het
aristotelisme en zijn hoogmoedige verdedigers? Goed. Onderwerpt ge uw
oordeelskracht aan de ‘waarheijt slecht en recht’? Uitstekend. Maar gaat ge daarmee
een ander bestrijden, wees dan ‘reklijk’, tolerant, niet het overwinnen telle, maar
alleen de waarheid. (V, 269-273). In bk.II handelt hij over de haat tegen boosheid,
gedemonstreerd aan haat tegen ondankbaarheid. Ge wenst dat iemand dankbaar
is, want dankbaarheid is een ‘heijl-deuchd’, een deugd die naar het heil leidt. Hij is
ondankbaar, en ge hebt een afkeer daarvan. Ge moogt alle middelen gebruiken om
hem tot inkeer te brengen, maar het allerbeste is ‘zachtheijd’ (II, 359), want ieder is
zo gezind, dat ‘toegift reklijk’ (II, 360) meer helpt dan ‘strakke strafheijt’. De leer:
laat uw afkeer van het kwaad niet het schepsel - in de grond goed - treffen. Baat
deze toegeeflijkheid niet, dan is strenge rechtvaardigheid op zijn plaats, ook die
behoorde tot Christus' leer.
Er was nog een geestelijke waarde in de philosophia Christi die Spiegel aantrok.
Christus maakt zijn volgelingen vrij (VII, 338). Wat betekent voor hem vrij zijn in
Christus? De verzen 338-339 leren het ons: vrij zijn zij ‘die zijn waarheijts zeegh
bevechten’ en dat is ‘die 's werelts lusten vlien’. Wij weten het: het zijn Spiegels
boze fenomenen, het schijn-goed dat veel belooft, maar de mens ten verderve voert.
Zij die afgoden maken van hun lusten, die het ik op de troon zetten, zijn onvrij.
Immers, ‘Christ vrijt niemant dan die in zijn wóórden blijft’, of ‘Zoo wie geloovich
volght, en vast blijft in zijn woorden’, d.w.z. die Zijn geboden aanvaardt en uitvoert.
(IV, 398). Wij hebben al eerder geconstateerd, dat Spiegel niet optimistisch is over
de bekering van zijn medemensen tot een moreel hoger leven. Ik weet, schrijft hij,
dat ik met mijn gedicht met Hercules bezig ben tegen de hydra te vechten, dat ieder
een christen heet, zonder te weten
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wat dat betekent, maar is dat een wonder? Hoe is het Christus zelf vergaan? Wie
heeft Hij in zijn tijd wakker geschud? Hij deed veel mirakels, maar slaagde Hij erin
de dwazen wijs te maken, of de verdorvenen rein van hart? Wie der schriftgeleerden
heeft Hij tot bezinning gebracht? Ze waren te zeer betoverd door hun schoolse praat.
Zou iemand Hem begrijpen, eer hij zichzelf verstaat? Een belangrijk programma-punt
der christelijke humanisten: zelfkennis en daarna Gods kennis. Nu is het niet anders:
wie denkt de dwazen wijs te kunnen maken, zal teleurgesteld worden. De les: ‘Wie
bet ziett; beter leef, God-volgich, simpel, slecht,/keer zich niet an zijn naastens feijl:
maar leve recht’, (V, 407-408), en laat de wereld zijns weegs gaan. Aan deze passus
gaat een voorspel vooraf. De kern hiervan is Spiegels mening dat de mens op eigen
kracht, geleid door de natuur, zijn weg naar het heil kan inslaan. Zijn redenering
gaat zó. Als men een kind frisse lucht, de moedermelk, gelegenheid tot beweging
onthoudt, kwijnt het, maar de mogelijkheid tot groei blijft. Evenzo, als men boom en
kruid vruchtbare aarde en de zon afneemt, worden ze geen sieraad van de tuin,
maar hun aard schort niets. Hiermee trekt hij een parallel: als iemand door
achteloosheid en erfzonde het heil ontbeert, wil dit niet zeggen, dat hij niet tot
bezinning kan komen. Ook het in de christelijke leer gangbare dogma van de
erfzonde verhindert dat niet. De terminologie vertolkt Spiegels afwijzing van dit
dogma: ‘of doolt hij die te veel erfmis-verstant inslokt?’ (V, 392).
Een laatste probleem rest ons nog: God en de mens in de visie van Spiegel. Wij
zagen reeds: God is voor hem een macht buiten Zijn schepping, en hoewel Hij de
natuur als Zijn ancilla haar gang laat gaan, kan Hij de loop der dingen wijzigen. Het
is de traditionele christelijke opvatting. God is ook een macht, die niet ten volle door
de mens begrepen kan worden. De mens heeft - boven alle andere schepsels - de
genegenheid ‘machtich, goett, en wijs’ (V, 64) te worden. Nu zijn macht, goedheid,
wijsheid attributen van God, en tot zover reikt het menselijk begrip, wat God meer
is, gaat zijn verstand te boven. Spiegels argumentatie: ieder schepsel moet blijven
binnen de grenzen hem gesteld (V, 68). De blinde weet niet wat zien is, het
onredelijke schepsel draagt geen kennis van de rede. De mens heeft geen inzicht
in de kracht van een magneet, noch in die van een hondeneus. Zelfs de werking
van zijn eigen zintuigen blijft voor hem verborgen; ‘ist vreemt dan datt ghij Godt na
zijn Is niet en kent?’ (V, 72), d.w.z. naar Zijn essentie, Zijn wezen?
Hiermee hangt samen het thema van de geringheid van de mens. In de
Hert-spiegel is dat gerelateerd aan de grootheid Gods. Spiegel drukt dat zó uit: ‘God
is de waarheijt zelf, dien tijt, noch maat bepaalt, /wij zijn een
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schijn; al uijr ons kund; ja wesen waalt’ (I, 167-168). Hier ligt de kleinheid van de
mens dus in zijn ongestadigheid. Een niet uitzonderlijk thema, wij vinden het ook
bij andere schrijvers uit Spiegels tijd. Montaigne wijdt er een essai aan, De
l'inconstance de nos actions, Hooft gebruikt het in een tafelspel De gewonde Venus.
Niet daar ligt het bijzondere, dat zit in de uitwerking. Hooft en Montaigne blijven ver
van de religie, behandelen het thema ietwat raillerend, Spiegel daarentegen relateert
het - typerend voor hem - in de philosophia christiana aan God. Als hij er in bk. VI
nog eens op terugkomt is dat niet anders. Gij zijt niets, voorzover ge iets zijt, is dat
God in u; iets zijt ge, als ge Zijn aard volgt. De mens: een nietig wezen, maar toch
zo bewerktuigd, dat het volle heil zijn deel kan worden. Maar hij laat zich door de
schijn bedriegen, terwijl de remedie zo dicht bij is. ‘Godt, waarheijt, waare deuchdt
is onser zielen spijs’. En wie die verovert valt het hoogste goed ten deel. Geheel in
de sfeer van de menselijke zwakheid ligt Spiegels oordeel, dat de rechtvaardigheid
gebiedt, dat God ‘in als volkoomen zeggen op zijn schepsels heeft’ (VII, 408). Dit
hangt samen met Gods voorzienigheid, al komt dat woord in de Hert-spiegel niet
voor. God weet wat het beste voor de mens is en geeft hem dat ook. (I, 220). De
context: er gebeuren dingen die de mens kwellen. Is het uw eigen schuld, herzie
uw gedrag; ligt het buiten uw verantwoordelijkheid, aanvaard het. Dit wordt
gedemonstreerd aan het verlies van iemand, of iets: ‘verliesdij vaar, of moer, /geld,
eer, of staat, of wijf, of kind, of vrind, of broer?’ (I, 215b-216). Bedenk dan dat God
het zo gewild heeft: ‘dié gaft, dié namt; wilt ghij die na u wille dwinghen?’ (I, 218).
Daarbij, ge weet niet of het tot heil of onheil strekt. Volstrekte onderwerping aan
Gods bedoelingen met deze wereld, en met de mens, dat geeft vrede, ‘laat hem
t'bestieren vrij’ (I, 220b) De les: heb de dingen naar waarde lief, God, deugd en het
eeuwig leven gestadig, de dingen die de mens verliezen kan, tijdelijk. Er gebeurt
hier dus niets dat de mens terecht kan verdrieten, en zijt ge in staat gewillig te leren
sterven, dan kunt ge zonder vrees hier leven. Een zeker fatalisme is aan deze
redenering niet te ontzeggen, maar Lipsius had geleerd dat het fatum in dienst staat
van God. Spiegel propageert net als Erasmus een voortdurende strijd tegen de
zonde. Aandachtigheid moet 's mensen gedachte sturen, de mens moet God, hel
en heil voor ogen houden. Beiden bevelen aan op bepaalde uren van de dag het
Pythagoreïsche voorschrift denk-rekening te houden te volgen. ‘Wat sond, of sotheijd
heb ik desen dach bestaan. Waar heb ik naastens nutt, selfs heijl, of scheppers
eeren/versuijmt? of trouw bewrocht?’ (I, 336-338a). En dit - zoals hij zelf zegt - ‘om
weldaat meer te doen, en faal-greep bett te schouwen’. (I, 333). De mens is hiertoe
in
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staat. Immers, de ongeschonden neiging die in u van nature is, is Gods kracht in u,
en deze kracht wil u tot Hem brengen. Het is het exitus-redditus- principe: de macht,
liefde, gaat van God uit (exitus) en keert als liefde van de mens tot God terug
(redditus). (V, 77-78). Deze opvatting, vooral in neo-platonische kringen geliefd,
was blijkbaar Spiegel niet onbekend. God gunt de mens niet alleen het beste, Hij
weet ook beter dan hijzelf waarin dat bestaat. Zeer vaak plaagt de mens zich met
wensen, waarvan hij niet weet, of ze hem ten goede, of ten kwade strekken. God
weet wat goed voor hem is, ook al geeft Hij ziekte, armoe, ja de dood. Daarom is
de mens Hem dank schuldig, evenzeer als lof en liefde. Dat kunt ge als
‘wedergeldingh’ (VII, 422) geven, daarenboven, ge kunt het tonen door uw
naastenliefde. Bedenk: ‘Godt niet; de menschen al, ghij mee, al hulp behoeven’.
(VII, 425). Ligt hierin niet kritiek besloten? Kritiek op overheden die ketters vervolgen,
en menen te moeten heersen over de gewetens van hun onderdanen? Het zou niet
zo vreemd zijn, daar ook Spiegels vriend Coornhert een fel tegenstander van het
17
ketterdoden was en van dwang op de consciëntiën. Het strekt zich ook uit tot de
bemoeizucht van vele mensen in het verdedigen van hun geloof tegenover
andersdenkenden. Deze dingen stonden onder het oordeel van God, en Hij had
daarbij de hulp van mensen niet nodig. Die konden Zijn hulp echter niet ontberen.
Want zij zijn geneigd de dank tot God en de naastenliefde te veronachtzamen, en
egoïstisch tegen God in te gaan. Zij die het schijngoed begeren zijn de slaven van
zelfgemaakte goden. Maar, zo constateert Spiegel, die rechtvaardig God geeft dank,
zijn naaste hulp, zichzelf onverkieslijkheid, leeft zoals het behoort, en oogst dubbel
loon: de deugd van dankbaarheid aan God in de vreugde over haar eigen waarde,
de liefde tot zijn naaste in het bewijzen van gunst, terwijl de onverkieslijkheid de hel
van de eigenwil breekt, en de afgoden verjaagt. Zo wordt de mens reinhartig, en
krijgt Gods aard, voorzover zijn natuur dat toestaat. Zo komt de mens in een ideale
verhouding tot God. Hij ziet God in alles, ‘dats wijsheijt, goetheijt, macht’ (VII, 451b).
Hij krijgt die eigenschappen zelf, omdat hij ze lief heeft, en naar hun bezit streeft.
Hij ziet dat alles goed geordend is: de zonde kwelt de zondaar, de deugd draagt
haar beloning in zichzelf. ‘De werelt, duijvel, doott, hem krenken niet een haar’. (VII,
18
455). De verleidingen van de wereld, de listen van
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Bonger in zijn biografie van Coornhert heeft een apart hoofdstuk over dit probleem: De strijd
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van Castellio: Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Het
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de duivel, de dreiging van de dood heeft hij bedwongen. De deugd heeft de Fortuin
overwonnen, en hij is dus buiten ieder gevaar. Hij gebruikt alles te zijnen nutte, wat
slechte mensen hem aandoen strekt hem tot heil. Hij zorgt ervoor niet in hun fouten
te vervallen; hij rekent hun de zonde niet aan, maar beschouwt ze met ontferming.
‘Hij siett op Godt, en houtt de middelstraat’. (VII, 463). Men zal nog één ding willen
weten: bleef Spiegel de rooms-katholieke kerk trouw? Mijn antwoord luidt: ja, al had
hij moeite met de dogma's, hij verwierp de erfzonde. In velerlei opzicht leek hij op
Erasmus, die bij al zijn kritiek de moederkerk niet verliet. Waarop baseer ik mijn
mening? Hij heeft zich niet openlijk en duidelijk uitgesproken, maar in de Hert-spiegel
zijn drie uitspraken die een protestant niet in de mond zou nemen. Hier zijn ze. ‘Hier
sijn haijr-koord, en deed, denk-cedels, tal-gebeeden/verscheijden kerk-gebruijk,
behulp om an te leeden’. (I, 285-286). ‘Seijt u gedacht t'is vastel-dach, en u geweeten/
de kerk is onderdaan’... (V, 166-167a). ‘De biecht, het Haren-kleet, verscheijden
kerk-gebruijken/die dienen soo tott hulp om u te leeren duijken’: (VII, 281-282).
Iemand zal zeggen: die citaten kunnen een algemene strekking hebben. Goed, mij
hebben ze overtuigd, gevoegd bij mijn wetenschap dat in de Hert-spiegel geen
enkele plaats voorkomt, die typisch protestants klinkt, of anti-rooms-katholiek,
behalve dan de verwerping van de erfzonde, maar die gaat in tegen beide
geloofsrichtingen.
Laten wij Spiegels opvattingen in verhouding tot het christelijk humanisme
samenvatten. Hij is een door en door moralist, steeds opwekkend tot een gedrag
dat des mensen is, d.w.z. in overeenstemming met de wetten der natuur, dat zijn
ook Gods wetten. Waarvoor is de mens bestemd: om Gods attributen goedheid,
wijsheid, en macht deelachtig te worden, voorzover zijn natuur dat toestaat, waarbij
macht specifiek staat voor de natuurlijke potentie te werken in de richting van het
hoogste goed, maar God geeft ‘meerder macht’ om dat te bereiken, Hij voltooit het
procédé. De bijbel is richtsnoer voor zijn denken en handelen: vele malen dekt een
bijbelplaats, voornamelijk uit de evangeliën, zijn redeneringen.
Christus' woorden en geboden hebben voor hem absolute waarde, waarbij ‘ziet,
waakt en bidt’ en de gelijkenis van de ponden een bijzondere voorkeur genieten.
Het hoeft nauwelijks opgemerkt te worden, dat deze een duidelijk moralistische
stempel dragen. Maar hij kijkt evenzeer naar de klassieke oudheid, waar filosofen
en dichters hem inspireren, veelal door de eenvoud van hun leven, rechtlijnig in
overeenstemming met de natuur. Voor Spiegel is er geen conflict tussen wat de
bijbel leert en het geloof in de natuurlijke mens, die op eigen kracht tot volmaaktheid
- wel te verstaan een volmaaktheid die niet verder reikt dan de menselijke be-
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stemming - kan geraken, een in oorsprong klassiek gegeven.
Centraal in zijn visie op de mens staat de noodzaak van zelfkennis, zowel door
Christus geëist, als door Socrates gepropageerd. De eerste spreekt met gezag, de
laatste doet ‘dach an dach’ niet anders ‘als sielheijl na(te)delven’ (IV, 337). Hiermee
hangt samen zijn pleidooi voor zelfopvoeding en zelf-discipline, culminerend in deze
uitspraak: blijf geen honderdjarig kind. De kennis die hij nastreeft is van morele aard,
geleerdheid is voor hem geen bewijs van zedelijk leven. Geleerden zijn verkeerden,
was een oud gezegde. Ze zijn te veel verzonken in eigendunk, en leven in een
ivoren toren. Ook schoolse kennis bekijkt hij met wantrouwen. Het is niet onmogelijk
dat zij meehelpt de mens te verheffen, maar dat gebeurt zelden, meestal verwordt
zij in dorheid, en betweterij. Kerkelijke, in het algemeen godsdienstige twisten
veroordeelt hij, intolerantie al evenzeer. Christus' gebod God en de naaste lief te
hebben was voor hem de essentie van het christelijk geloof, en die uitspraak sloot
voor hem gewetensdwang uit, waarbij als complement aansloot zijn constatering,
dat God niet, maar alle mensen - ook gij, hij wordt even persoonlijk - wel hulp
behoeven. Dat stemt tot bescheidenheid. En Spiegel is een bescheiden man: in het
betoog ‘Van Socrates ende Aristotels verschil’ lezen wij: ‘Ik sta noch voor den heuvel
des optrecken, maar ben niet zonder voorsmaak van haar beloofde heil’. Het zal
duidelijk zijn dat hier verwezen wordt naar het derde perk in het. Tafereel van Cebes.
Als wij dit alles overzien, moeten wij tot de conclusie komen, dat al deze
karaktertrekken ook worden gevonden bij de bijbelse humanisten, Erasmus voorop.
Wij kunnen Spiegel met recht tot deze bijbelse humanisten rekenen, de term
Erasmiaans zou op hem van toepassing zijn.
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Hertspiegels Kalliop

Liedsghe wijs na de vois. Ik heb de tijt gesien waar is die nu gevaren?
a

b

Geualt mijn toeleg u t'zal Heer mijn Geest ontfonken
c
d
Z'oot kind, of kinds-kind sticht zo' ist welverdient geschonken.
e
behaagh ik leser dij gebruijkt mij tott u heijl.
f
Merkt ijmand lasschel-woords, of harder vaersen feijl,
5 t'zij hem te baken nuttg volmaaktere ijet te dichten;
h
Die ook onwis bewijs anwijst zal vruntlijk stichten:
i
j
Want als Apelles stell' ik zintoetsen ten Toon,
k
Hij breijt die t'spotten lust sich, mij niet, spotters loon.
l
K'misjon diens quelzonds plaagh geensins een korte vreuchde,
m
10 die oorzaak liever gaf dat elk in deuchd verheughde.n
Daar dient Hert-spiegel toe mij zelven meest te nutt;
o
p
q
k'zoek heil natuijrlijk; Doch schrift-matich: zo ik dutt

*
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De ‘wijs’ is ontleend aan een liederenbundel Veelderhande liedekens, ghemaakt uit den
Ouden ende Nieuwen Testaments, o.a. 1580, 1589, 1593. Ik heb deze annotatie te danken
aan de doctoraal-scriptie Universiteit van Amsterdam 1988 van Marijke Blanken. Men zie blz.
46.
behaagt
opzet, plan
de apostrof geeft elisie aan; ist = is het; het = het ontvonken van de geest
nl. het ontvonken van de geest door God heeft dan zin gehad
geestelijk en lichamelijk welzijn
de fout van koppelwoorden (aaneengeschreven of naast elkaar geplaatst al of niet verbonden
door een deelteken) en van niet vloeiende dichtregels
nuttig als een baken
die daarentegen onzekerheid van redenering aantoont zal op een welwillende, op een
aanvaardbare wijze opbouwend werken
evenals
een toets is in de schilderkunst een streek; zintoetsen zijn toetsen - in de woordkunst structuren
- die een zin bevatten, een betekenis die door de rede gemeten kan worden. Spiegel stelt die
ten toon om de reacties van de lezers uit te lokken, net zoals Apelles deed die zijn
schilderstukken, structuren van streken, ter beoordeling aanbood
weeft, breit; breit is de praes. van breien. Mnl. ook breiden. De Jong commentarieert ‘figuurlijk
= berokkent.’
pijniging van de kwellende zonde
wijst terug naar ik (K') in vs. 9
Spiegels devies luidde: Deuchd verheught, d.w.z. wie de deugd betracht bewerkt daarmee
zijn innerlijke vreugde en rust
volgens de natuur van de mens, volgens de visie die men op zijn ‘natuurlijke’ bestaan had,
buiten iedere connotatie met het bovennatuurlijke
in overeenstemming met de bijbel; het ‘natuurlijke’ wordt dus begrensd door de visie die men
aan de bijbel ontleent
het mis heb
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a
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b

c

d

vrij waarheijds-kenner straft: zoekt ander aas verachter:
e
f
g
k'en dingh geen eer dit weet, dus treft mij ook geen lachter.
h
Ik wènsch, ik wensch alleen een reijn, eenhartich mensch
die siet t'geen dat ik zie, die wenscht t'geen dat ik wensch:
i
Maar zeldzaam over zeldzaam vind' ik zulken mensche,
j
vergeefs ik vrintchap, jonst, of zin-gelijkheijd wensche.
k
verachtingh, lachter, hoon verwacht ik, anders niett.
Wat is Boethius? wats Sokrates geschiett?
Demokrijt? Heraklijt? en andre waarheijdshelden
zegt hadden die gehoor? of vreesden zij het schelden?
l
m
ziet ijmant mijn faal-grijpingh, onmacht, waalbaarheijd,
die ziet niet dan ik zelfs wel zach, en heb gezeijt.
T'is menschelijk te doolen: Hoe? zal ik verschooningh
n
o
in zullix eijschen? of verwachten lofs belooningh?
T'zij verr'. wat is al s'werelds lof? mij is genoech
p
des waarheijd-zoekings eijgen ziels genot gevoech.
q
Dat heeft schrijflust gelokt, geaast, mij kracht gegeven:
r
s
mits ook eerbarmingh over t'misverstandich sneven.
t
De burgertwist, en krijgh die t'Neerland overtrekt,

a
b
c
d
e
f
g

h
i
j
k

l
m
n
o
p
q
r
s

t

een bijw. met adhortatief karakter: dan, gerust
indien ik het mis heb, keur gij kenner van de waarheid, het dan gerust af
buit, prooi
nl. verachter van de waarheid
versterking van de negatie geen
streef naar
krenking van eer (Zie F. Veenstra, Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Zwolle, 1968), schande.
Spiegel zegt dus: ik streef niet naar eer, weest daarvan zeker, ik kan die ook niet tekort doen
en dus treft mij geen schande
één van hart, één van zin; iemand die dezelfde gevoelens koestert als de schrijver, een
gelijkgestemd iemand
te beschouwen als een samenstelling in de betekenis van zeer zeldzaam
genegenheid
deze drie woorden staan alle in verband met de krenking van eer; verachtingh is het
tegengestelde van verering; lachter is de schande die iemand wordt aangedaan als zijn eer
vertrapt wordt; hoon is de aanranding van iemands vrijheid en dus van zijn eer
elders faal-greep: fout, misgreep
wankelbaarheid, veranderlijkheid
vragen
beloning die de lof, het geprezen worden, geeft en die bestaat in eer
het geheel van de vreugde van de eigen ziel door het najagen, het zoeken, van de waarheid
gevoed
benevens
zedelijk tekortschieten door misverstand d.i. er is wel kennis van het goede en het kwade,
maar de wil kiest het verkeerde; er is dus sprake van schuld en daarmee kan men erbarming
hebben
de Lage Landen (bij de Zee)
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b

die t'vollik slecht, en recht tott loch en droch verwekt,
c
d
goedrondse deuchds en vreuchds gesellicheijts verdieren
e
f
ons mee na lust en rust des ziel gronderings stieren.
g
h
i
j
Dies vrindschaps hengel-aas verstrekt alzoo mijn pen.
Wie weet waar in een hoek zitt die ik niet en ken
k
of hier, of elders, Prins, of boer, of leek, of klerke;
l
T'is mij alleens: Heeft hij maar ooghen om te merken
m
als Sinte Frans: Heer wie zijl ghij? En wie ben ik?
n
o
is hij weet-geerich, en los-hertich, die een blik
p
des waarheijts hoogher acht als alle schoolgeleerdheijd,
q
of geit, of eer, of macht; Die kerke-twists verkeertheijd
r
erfleer, of errefsondt ontworstelt en ontzweeft:
die lieuer met de vijgh, olijf, of wijnstok leeft,
s
t
als metten doorenbosch ontrust in staat verheven
u
te woelen, datmen naulijx denkt om vrij te leven.
Wist ik een zullik een, ik zocht hem wijt en breijt:
v
een die met Trismegist kenn' waarheijts zeldzaamheijt.
w
Met Mijson lacht te meer omdat hij lacht alleene:
x
Een die met Heraklijt zelfs welvernoecht moet weenen:

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p

q
r
s
t
u
v
w
x

eenvoudig en rechtschapen
leugen en bedrog
ongeveinsde, oprechte
zeldzaam worden
samen
naar de lust en de rust van het doorgronden van de ziel; ziel gronderings moet als een
samenstelling gezien worden
daarom
hengelaas om vriendschap te vangen (verwerven)
strekt tot
onderw.
geestelijke
het is mij onverschillig
de heilige Franciscus van Assisi, die de volgende woorden zou hebben gesproken, waaruit
nederigheid blijkt
die zijn hart niet hecht aan tijdelijke dingen
schijnsel, zweem
deze wordt geringer geacht dan een zweem van waarheid; de oude tegenstelling sapientia
en scientia wordt hier opgevoerd; sapientia is de kennis van eeuwige dingen, scientia die van
tijdelijke zaken
boosheid, verdorvenheid
denkbeelden en zonden die de mens in zijn jeugd overneemt van zijn omgeving, min en
opvoeders
van zijn rust beroofd praed. nom. bij die
postpos. bij staat, in een hoge positie
wroeten (in onrust)
zie aant.
zie aant.
zie aant. bij vs. 21
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a

En met Demokrijt doch belacht de zotternij:
b
Met Sokrates voor spot, verdriet, en quets is vrij:
c
Met Solon waakt dat hij sijn heil niet zelfs verjaghe.
d
e
Prins zoo u Solons woord, of zijn bedrijf behaghen
f
55 is Numa, Epaminundas, of Lycurgus doen,
g
Timoleon oprecht, d'utijkse Cato koen,
h
i
j
of Constantinus witt t'geen daar ghij na gaat haaken;
k
zoo moocht ghij wel mijn toelegh niet geheelijk laken.
l
m
In d'huijdendaagse oogst van boeken ijl, of gail
60 zoekt mijn aal-duijtschenn pen kort, en goedo waarheijds heil.p
q
r
T'maat-voeghlijk vaars-gedicht (na taal-geleerdheijds wenschen
s
t
van ons verworden eeuws misdragen stortingh menschen )
u
v
w
meest liefkoost, boert, of bijt; van uijlen valken maakt.
x
y
haar cierspraak zulk na kunst looft die haar herte laakt:
65 Den Aterlinghschen dwerghz een kind blindaa en ontzinnighbb

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa

bb

zie aant. bij vs. 21
zie aant.
zie aant.
verwijst naar de prins uit de rederijkerspoëzie, de beschermheer van een Kamer
handelingen
zie de aant.
zie aant.
Constantinus is hier een genit., woorden op s krijgen bij Spiegel geen genit.-teken; Constantijns
wijsheid
congrueert met will, maar de bijv. bijz. hoort ook bij Numa, enz.
heftig naar gaat verlangen
afkeuren
zinledig
wulps
geheel, echt Nederlandse
zonder omhaal, in weinig woorden
het heil dat de waarheid innerlijk schenkt
zich naar de maat voegend
gedicht is alles wat op schrift gesteld wordt, ook proza; een vaars-gedicht is dus poëzie
ontaarde
mensen die door een slecht verlopen zwangerschap in miskraam zijn geboren
valt iemand aan, spot
grieft, kwetst, hekelt; het onderw. is vaars-gedicht
(iemand) over het paard tilt
hun opgesmukte taal
de zin loopt zó: haar cierspraak looft na kunst zulk die haar herte laakt d.i. hun opgesmukte
taal prijst volgens de regels der kunst deze of gene die zij in hun hart verachten
de bastaard-dwerg Cupido
Spiegel vertegenwoordigt hier de traditie dat de blinde Cupido het symbool is van de zinnelijke
liefde (Men zie Erwin Panofski, Blind Cupid in Studies in Iconology. New York, 1939 en Edgar
Wind, Orpheus in praise of Blind Love, in Pagan Mysteries in the Renaissance. London, 1958)
door liefdesrazernij (furor) bezeten
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a

b

licht-dwingbaar dichtens' op een Godheijd onverwinnich.
c
t'ondankbaar ploegsche spoor in vruchteloose zand
d
rooft hen tijt, arbeijt, cost, Ia siel-heijl voor de hand.
e
Anschout voordanssers trots, buurtaalich, zulker benden
70 na langh pluijmstrijx geprach haar leven beedlaers enden;f
g
vierdubbelt slaven staagh: zoo vande blinde min,
h
i
als Princen vrek, of loos, van eer van snood gewin.
j
k
Wats haar gepronkte min? een zelf gesmeede boeijen.
l
Wat hoeft men om een mont vol broot een vorst te moeijen?
75 geen Armoe,m geld-zucht drukt: Genoechzaam nooddruftn voedt,
o
die licht verkrijgbaar is; men slooft om overvloed.
p
q
Hun kunstigh spinnewebb' om ijdel eers verlakken
r
ontweeght hen, laas; en die na kunst kunst-geerich snakken.
s
t
u
O deerlijk jammerzangh; daar hoochgeleerdheijds gaaf
80 dientv zich, en even menschw te maken tott een slaaf.
x
y
Is dit de sein nu? zegt, en zoumen niet vermoghen
z
aa
goed dicht te smeen, of t'moet gegront zijn op een loghen?

a
b
c

d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa

gemakkelijk te bedwingen
stoten ze in hun gedichten omhoog tot een onoverwinnelijke godheid (vgl. bk. VII, 481)
het ploegsche spoor d.i. de vore door de ploeg getrokken in onvruchtbaar zand is ondankbaar,
werpt geen vruchten af, d.w.z. de arbeid van de dichters over nutteloze zaken leidt niet tot
resultaten
allereerst, bovenal
aanschouw, let op
hoogmoedige, zelfverzekerde voortrekkers - dansmeesters - van zulke benden eindigen na
lang vleiend gebedel hun leven als bedelaars
onafgebroken in vierdubbele zin slaven
lees: als van Princen
van verdienste op immorele wijze verkregen
met kunst opgesierd
hier enkelv.
lastig vallen (met verzoeken)
lees: geen Armoe drukt d.i. geen armoede valt zwaar
de hoeveelheid voedsel die men nodig heeft
zwoegt
hun gedichten zijn kunstig als een spinneweb, maar evenzeer nietswaardig
om het verschalken, vangen van ijdele, zinledige eer
doet hen (de dichters) van het pad der deugd afdwalen en hun lezers, degenen die vurig naar
kunst verlangen, of doet hen een slecht uiteinde hebben, vgl. vs. 70
beklagenswaardig lied van ellende
òf causaal: omdat, òf relatief: waarin
de gave van grote kennis
dient om
naaste, gelijke op grond van het mens-zijn
is dit nu de leus? gaat het hierom?
in staat zijn
smeden
fictie
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a

b

c

d

stinkt u Theoghnis nu? mee d'Askraase pöeet?
e
verr' zij met mij van honck zulk ongegront bescheet,
85 k'veracht u dwaze schemp:f wil geenzins doch verachten
g
h
i
j
k
die beeld-spraak vrucht-baarlijk, en kunstelijk bijbrachten.
l
m
die t'onverstandich volk, dat kluchten meest begeert,
n
o
in schijn van boert, en spel vast hebben deucht geleert:
p
q
r
die s'vollicx fabel-zucht ter leer-onthoudingh trekken:
90 Die waarheijts kern met dop, en bolster kunnen decken;
s
t
op dat de waan-wijs niet tot zijn, en leeraars schand
u
v
de waarheijt naakt vertree in ijvers onverstand:
w
x
y
en dat, die fabel-spraak des spinrocx wikt andachtich
z
aa
door gauw' opmerkingh wert t'verborghen licht deelachtich:
95 zoo kooktmen spijs voor man, en kind beij in een pott.bb
cc
dd
ee
De vroed' op bij-zin merkt; op klucht-min gaapt de zott.

a
b
c
d
e

f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb
cc
dd
ee

boezemt u ... een afkeer, tegenzin in?
Grieks dichter, zie aant.
heeft hier geen tijdbepalende functie, maar geeft Theognis meer nadruk
ook, evenzo
de constructie loopt zó: zulk ongegront bescheet zij met mij verr' van honck d.i. zulk een
ongegronde uitspraak (zulk een ongegrond getuigenis) zij bij mij (wat mij betreft) ver van huis
(hier: ver van de waarheid)
uw dwaze schampere spot
degenen die, d.i. de dichters die
zinnebeeldige taal
op een vruchtdragende, heilzame wijze
kunstvaardig
toepasten
de onwetende massa
een toneelstuk in de zin van Bredero's blijspelen, ook kluchten genoemd
scherts
stellig, ongetwijfeld, in hoge mate
zucht naar verdichte verhalen
om de les te onthouden
aanwenden
iemant wiens kennis op waan d.i. op onzekere gronden rust
lees: tot zijn schande
postpos. bij waarheijt, dus de naakte waarheid, de waarheid zonder dop, en bolster (vs. 90)
in de onberedeneerdheid van vurige ijver
opdat
verdichte verhalen aan het spinnewiel verteld
overweegt
door vlugge opmerkzaamheid
wordt
de bedoeling is: het kind vermaakt zich met het verhaal, de man met de zin ervan
bijbetekenis in de zin van diepere betekenis
let op
de dwaas blijft gevangen in zijn aandacht voor de klucht
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a

Hooghlooflijk zijn mij waarlijk zulke wijs gesinden:
b
Maar doorheijt ist de kunst geheel daer aan te binden.
c
Een kluchtigh rijmer raapt licht boertswijs logenzin;
100 gegronde waarheijd heijlichde heeft wat meerder in.f
g
k' ben geen Pöeet, ik kent, zouw' ook geen willen wezen,
h
zoo die niet zonder logen-taal mach zijn geprezen.
i
j
Ons toelegh, waarheijds kund, ook zede vorminghs deucht
k
int zielgrondeeren is; wat ziel steurt, of verheught.
l
105 dat ons dit onderzoek een heil-trap mach verstrekken.
T'is buijtenkans kant andren ook tott deuchd verwekken.
m
Op dees voet ik doorwroett ons grond-woord-rijke taal,
n
en mijd' uijtheemsche pronk. kort valt mijn dicht, en schraal.
o
p
q
licht werd ik ketter dies bij Rijmers en Pöeeten;
110 kan doch geen duijtsche Sant na Griex mirakel heeten.r
s
t
Dies Iupijn-dochters-kunst vreemd-woordich niet verwacht,
u
v
geen Demogorgons kroost, noch Herebus-geslacht,
w
x
y
Nereus, noch Doris Nimph'. noch bosch-Godt mij behaaghen,

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q

r

s
t
u
v
w
x
y

wijs van zin d.i. wijs van verstand en gevoelen
dwaasheid, zotheid
een dichter van kluchten brengt al schertsend gemakkelijk leugens bijeen
dit bijv.nw. hoort als postpos. bij waarheijd
gefundeerde heilige waarheid
betekent wat meer
ik erken het, ik geef het toe
indien
kennis der waarheid
deugd gelegen in de vorming van morele gezindheid
ligt in het peilen, het doorgronden van eigen ziel, nl. om te zien wat schadelijk is voor haar,
of wat haar verheft en daardoor verblijdt
een trap naar het heil, die trede voor trede, dus geleidelijk wordt beklommen
rijk aan grondwoorden, waarmee nieuwe zijn te vormen
kort en zonder opsmuk; beknopt en geen uitweidingen, recht op het doel af
word
daarom
het is moeilijk uit te maken of hier een verschil gecreëerd wordt - rijmers als een mindere
soort dichters - ,of dat er sprake is van coördinatie van gelijkwaardige begrippen, zoals bv.
pais en vree
ik kan geen Nederlandse heilige genoemd worden na een Grieks wonder te hebben volbracht,
d.w.z. ik kan in de Nederlandse dichtkunst niet iets bereiken door vreemde Griekse
mythologische verhalen te behandelen
de kunst van de dochters van Juppiter, of van de dochter van Juppiter
met vreemde woorden
Demogorgon was de vader der goden. Zijn kroost: Litigium (twist), Pan, de schikgodinnen
(Clotho, Lachesis, Atropos), Terra
Herebus was de god van de onderwereld, negende zoon van Demogorgon. Zijn geslacht:
Amor, Gratia, Invidia (nijd), Timor (vrees), Dies (dag), Miseria (ellende) enz.
zeegod, zoon van Oceanus en Thetis; hij was de vader van de nimfen
Doris was de vrouw en zuster van Nereus, en moeder van de nimfen. Doris is genit. zonder
het teken daarvan; Doris Nimph': de nimfen (dochters) van Doris
Boccaccio noemt de bosgoden Driaden, omdat Drias boom of eik betekent
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a

b

c

Najaden of Napeên die ons luij noijt en zaghen,
115 d'onduijtsche Hamadrûijend met voordachte zelf wij vlien,
f
g
zouw ons waantalich spook hantreijkingh kunnen bien?
h
Den Phooxen mijterbergh diens dubbel toppen dringhen
i
j
door wolken hemelwaart mijn schinkels nie beginghen.
k
l
Ons lippen hebben noijt den hoefslach-brun genaakt,
m
120 die t'vollik, t'botte volk volmaakte dichters maakt.
n
Diens kunst-Goddinnen wijs en zijn mij niet zo gunstich,
o
p
q
noch ook Latones zoon, dat ik recht cierlijk, kunstich
r
elk na weldichtens eijsch alhier vernoeghen zouw;
s
t
u
v
stoutmoedich ben ik, nechtich, schimp getroost, en trouw.
w
125 Moet juijst een duijts Pöeet nu noodich zijn ervaren
x
y
z
in Griex? latijn? daar d'eerst' en beste herders waren?
aa
Parnassus is te wijd, hier is geen Helikon;

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa

stroomnimfen
bron-nimfen
wij Hollandse mensen
boom-nimfen
met opzet
meew.vw.
geesten bestaand alleen in bedrieglijke taal
de Phocensische Parnassus, mijterbergh omdat hij als een mijter twee toppen heeft. De
Parnassus ligt in het landschap Phocis
mijn benen
nooit
het gevleugelde paard Pegasus veroorzaakte door een slag met een hoef de hippokrene d.i.
paardebron. Een dronk uit deze bron was in staat iemand tot dichter te maken
zijn nabij gekomen; hier dus: hebben gedronken uit
voor het domme, onwetende volk
de muzen
Apollo. Latona, Grieks Leto, was een dochter van Zeus. Zij was de moeder van de tweeling
Diana (Artemis) en Apollo. Zeus was hun vader. Ze werden geboren op het eiland Ortigia,
dat daarna Delos heette
zeer fraai
van kennis van zaken getuigend
zoals het maken van goede gedichten vraagt
krachtig van gemoed
ijverig
gelaten schimp verdragend
oprecht
noodzakelijkerwijs
daar toch
lees: d'eerst' en beste pöeeten
waarschijnlijk heeft Spiegel het oog op de Griekse dichter Hesiodus en de bijbelse David.
Men ziet de aant. bij dit vers
te ver weg
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a

130

135

140

145

maar duijnen, bosch, en beeck, een lucht, een zelfde zon:
b
Dies nutter dit lands beek, velt, boom en stroom-Goddinnen
c
met machteloose liefd hertgrondich wij beminnen:
de
Doch wil ik nu noch stroom, bergh, noch bosch, of Fonteijn,
f
noch eenich veldt-Goddin lief-koosen: maar alleijn
g
d'onnoemelijke' Godt, die aller dinghen vader
h
en hoeder is, alwijs, algoed om goedheijds ader.
i
O licht, o brun des heijls, alscheppende Natuijr,
j
Hert-kenner, zielen-arts stort ghij te deser uijr
k
of straal, of kracht, of Geest: jont mij wasdom, en zeghen,
dat ik tott waare deucht mij, en mijn kroost beweeghe.
l
Ach heijlzaam Sielen Son, o leijdsterr', toont u macht,
m
en suijvert mijn gemoet, verdrijft de aardsche nacht,
n
o
p
q
dat schuldich onverstandt, of waan mij doe geen schennis:
r
s
t
jont mij een scherp begrip, goed oordeel, ware kennis,
u
v
dat erfleer niet, noch erfzond mij drijf uijt het spoor,
w
x
U inspraak zij mijn stier; jont mij daar gauw gehoor
der dinghen onderscheijt, door u uijt mij te leeren

a
b
c
d
e
f
g
h
i

j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

eenzelfde lucht en eenzelfde zon als in Griekenland
Goddinnen hoort ook bij beek, velt en boom
de liefde is machteloos, omdat de godinnen niet reëel zijn
bron
bij deze woorden Goddin te denken
smekend spreken tot
niet met een naam te noemen die Zijn wezen benadert, omdat Hij niet te vatten is door
waarneming of rede
als bron waaruit de goedheid vloeit
de natuur is hier de natura naturans, alscheppende Natuijr drukt dat op juiste wijze uit (zie
Veenstra, Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft, blz. 159). God gaat Zijn schepping te boven, maar
is er toch immanent in aanwezig, en als zodanig gebruikt Spiegel hier Natuijr. Op deze lijn
zat ook Calvijn, toen hij het pantheïsme als niet verwerpelijk voorstelde, mits op vrome wijze
aangewend
doe neerdalen
groei, vooruitgang
wijst terug naar d'onnoemelijke' Godt
het duister veroorzaakt door het feit dat de mens naast zijn geestelijke component ook tot de
materie behoort, tot de aarde die donker wordt voorgesteld tegenover het hemelse licht
opdat
onwetendheid die iemand in de schuld stelt, omdat hij weet dat zijn handelen immoreel is
verkeerde mening, een mening niet op een vast bewijs gegrond
niet te gronde richt, niet schade toebrengt
nauwkeurig vastleggen wat de zintuigen aandragen
een zuivere beoordeling van deze gegevens door de verbeelding
waarachtige kennis, gevolg van scherp begrip en goed oordeel
de leer ontvangen van de ouders, de min en de gemeenschap waarin men is opgevoed
loopt met de erfleer parallel: de zonde opgedaan in het verkeer met anderen
inspiratie
roer
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a

b

te schiften goed, en quaat: valt dit wat mach mij deeren?
c
d
Door grondich onderscheijt de mensch zijn snoodheijd kent:
e
f
Dit insien leijt hem voort tott Godes kund in t'ent.
g
Maar lacij; zoud' een mensch met duijster stikziend' ooghen
h
150 ook grondich onderscheijt der dinghen merken mooghen?
i
j
waar dit, zouw d'ouwe eeuw (die t'al naspeurd' en wist )
k
l
door strijdich mis-verstant zijn vol onnutte twist?
m
n
Waan quam het groot getal der heijl-lozer schijn-Goden?
t'mensch-moordich offer-plicht? veel Godlooser gebooden?
155 Souw Sophroniscus zoon,o dien elk de wijste heet,p
q
ik weet alleen, dat zeggen, dat ik niet en weet?
r
waar waarheijd algemeen, en isser niet waarachtich,
hoe wist hij dat? dit hiel mij twijflich, stil andachtich.
s
t
Gelijk een schijnsterr' snel zinkt inde nare nacht
160 viel doen verbeeldings beeld in t'stok stil gauwu gedachtv

a
b
c
d
e
f
g
h
i

j
k
l
m
n
o
p
q
r

s
t
u
v

zie aant.
gebeurt dit
door een welgegrond oordeel
geringheid, slechtheid
verder
kennis van God (zie aant.)
bijziende ogen die slechts in het duister staren. Uit de context is duidelijk dat hier bedoeld
wordt: niet verlicht door het christelijk geloof
opmerken
voorchristelijke tijd volgens de indeling: ante legem, sub legem, sub gratiam; ante legem (voor
de wet) is de tijd van het heidendom, sub legem (onder de wet) die van het jodendom, sub
gratiam (onder de genade van Christus) die van het christendom
die alles onderzocht en wist
strijd veroorzakend dwaalbegrip
schadelijke, zondige
vanwaar
gruwelijke, afschrikwekkende; de vorm heijl-lozer is een partit. genit. plur., evenals Godlooser
in vs. 154
Sokrates
noemt
constructie: Souw Sophroniscus zoon dat zeggen: ik weet alleen, dat ik niet en weet?
een voorw. bijz. bij vs. 155-156, indien ... en ... waarachtig: hoort als voorw. bijz. bij vs. 158a:
en als er niets ... De zin van dit vers: Indien de waarheid algemeen verbreid was (veel
voorkomend), zou Socrates dan (kunnen) zeggen, dat hij alleen wist dat hij niet alles wist?
En als er helemaal geen waarheid bestond, hoe wist hij dat dan? M.a.w. er bestaat waarheid
vallende ster
duistere
(dat gedacht) is alert in 't reageren
de ‘plaats’ in de geest waar de bewustzijnsverschijnselen plaatsvinden: opnemen van de
indrukken van buiten door de zintuigen, het determineren daarvan, het vergelijken enz. en
het vormen van een beeld, het doorsturen naar het geheugen en omgekeerd het terugroepen.
Het proces van de beeldvorming wordt aangeduid met de term verbeelding; deze is ook in
staat los van de realiteit beelden te vormen en te vervormen
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a

met onlichaamlijk licht, dat al de plaats verlichte
b
c
die eerst hel-duijster was: versterkt ook t'sielgesichte,
d
dat ik gedaanten zach onwezich groot getal;
e
f
een lijve-looze stem die deed mij dit verhal.
g
h
i
165
Zoo d'oude t'waan-besluijt der longen licht beseffen,
moet Goods alwijse oogh ons kennis overtreffen:
j
God is de waarheijt zelf, dien tijt, noch maat bepaalt,
k
l
wij zijn een schijn; al uijr ons kund; ja wesen waalt.
m
n
Ons weeten stukwerk is vol ongestadicheden:
o
170 Wij sluijten huijden aars vaak als wij gistren deeden.
Meest als de mensch hooch vliegt, en mist u hulp o Heer,
p
q
r
hij sneuvelt onbewaant met Ikarus ter neer.
s
Die weet zuchts vlerken maar staagh oeffent bijder aarden,
t
u
v
dien helpt u trouwe hulp wil-vaardich voort met vaarden.
175 Goods wijsheijt roept op straat, zij biet elk een de hant,
w
wie maar zijn gangen ga-slaat raakt an recht verstant,
x
en t'ondervinden leert ons op ons weghen achten,
y
z
aa
bb
die voor-vals oorzaak gauw, en na t'gevolgh wil trachten,

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb

een innerlijk licht, dat niet een reële bron heeft
duister als de hel, pikdonker
het vizioen van de ziel
onwaarschijnlijk
een stem niet door een lichaam voortgebracht
uiteenzetting
zoals
de conclusie op waan berustend d.i. berustend op een mening die onvoldoende gefundeerd
is
doorzien
beperkt
elk uur
verandert
onze kennis is fragmentarisch
veranderlijkheid
concluderen
stort, tuimelt
onverwacht
zoon van Daedalus, de bouwer van het labyrinth op Kreta. Daedalus is de proto-ingenieur,
die vleugels vervaardigde om Kreta te ontvluchten, toen hij in moeilijkheden geraakte. Ikarus,
te overmoedig, kwam te dicht bij de zon, de was van zijn vleugels smolt en hij stortte in zee
te beschouwen als een samenstelling: drang naar kennis
bezitt.vnw. wijst terug naar God
bereidwillig
op snelle wijze, met spoed
juist begrip, juist inzicht
acht slaan op ons doen en laten
ieder fenomeen door onze zintuigen waarneembaar, dus: wat voorvalt
kundig
later, daarna
overdenken, overwegen
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a

180

185

190

195

b

Die merkt dat ellik dier; ja plant zoo is gezint
c
dattet zijn zellefs quets al vliet, en heijl bemintt.
Daar toe is noch de mensch weet-geerich van Natuijren,
d
Dit doet hem zalich nutt wil hijt ten besten stuijren;
e
door t'weten wertmen wijs. steekt eens u hant in t'vier
dit leert u zoo dat ghij in geenerleij manier
f
daar na gesint moogt zijn (door t'smertich voor-gevoelen)
g
met wil hand inde brandt te steeken om te koelen:
h
i
Maar Achteloosheijt snoo die na den ouden trant
in ellik woont, heeft schuit dat ghij u dikmaals brant:
j
Doch valter ijet in t'vier t'welk is de pijne waardich
k
men kiest de kleene smert, flux wert de hant dan vaardich.
l
m
n
zo mee die zonde-smert eens merklijk heeft geproeft,
dat alle deuchd verheught, dat all' ondeuchd bedroeft,
o
dat homoed, gulsicheijd, nijt, giericheijd gequel,, is,
p
de staart-sleep elker zond des zondaars aartsche hel,, is,
q
dat tem-lusts ijder trap, en wijz' ootmoedicheijd
r
s
t
u
den heil-geer vreuchde baart; zal dien s'deuchts goedicheijt
v
niet lokken tott zijn heil? en t'pijnlijk zond gequelle
(zo hij zijn doen slaat gaa) doen blijven uijt den helle?
w
Of schoon der deuchden heijl ook volgt lijfs ongeneucht,

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

verwijst naar het vorige vers
geaard, geneigd
wat schadelijk voor hem is
dit strekt hem op gelukkige wijze tot nut
wordt men
geneigd
opzettelijk
postpos. bij Achteloosheijt: verderflijke, jammerlijke
volgens de gewone, aangewende wijze
waard
vlug is de hand dan klaar
zo ook
op een duidelijk merkbare wijze
heeft ondervonden. De zinsconstructie 191-196 loopt zó: zo ook wie ... heeft geproefd ... zal
dien niet lokken
afgunst
nasleep, het gevolg; deze zin is met de vorige samengetrokken op dat
matigheid die de lust temt; lustbeteugeling
heil-begerige
de dat-zinnen zijn alle afhankelijk van heeft geproeft
wijst terug naar die in vs. 191
goedheid
lees: en zal dien t'pijnlijk zond gequelle niet ...
ongemakken van het lichaam
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200 het scheelt op reenwix schaala te veel bij d'heete vreuchd.b
c
d
T'hangt al an rechte proef der dinghen puur waardije,
e
f
schijn-goed door oordeel snel brengt ons alleen in lijen.
g
Meest kentmen deuchd van verr', de wellust inder daat;
h
i
diens heijl-genots misbruijk voert vander middelstraat.
205 Waar elk de lust bekent in wellusts maat geleghen,
j
hij kreech meer lust genott in temlusts meerder pleghen.
k
Wie op zijn doen bedacht lett, en der dinghen aart,
l
die voelt dat maat geeft baat, dat al onmaat beswaart.
m
T'blijkt dan weetgeericheijt, heijl-geert, en keur na kennis
210 behoeden diese lieft voor alle sneuvel schennis.n
o
Ras valt u ijet wat voor na d'oorzaak speurt van dien
p
als waardij gram, of droef: zoo moeter ijet geschien
q
dat u mishaagt, en quelt: let of ghij zelfs zijt schuldich:
r
s
Ist zoo? t'zij u een leer: maar wert niet onverduldich.
215 Ist niet u schuld, t'quest niet.t verliesdij vaar, of moer,
geld, eer, of staat, of wijf, of kind, of vrind, of broer?
u
denkt; God, Natuijrs beloop, en t'volgh-geschik der dinghen.
v
die gaft, die namt: wilt ghij die na u wille dwinghen?
w
Gh'en meucht; ghij weet ook niet oft heijl oft onheijl zij;
x
220 Godt weet, en jonty ons t'best; laat hem t'bestieren vrij.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y

op de (weeg)schaal van het oordelend verstand
lustgevoelens van een gezond lichaam
juiste taxatie
van de onvervalste waarde der dingen
iets dat goed schijnt, maar niet hoeft te zijn; als zodanig werden beschouwd: rijkdom, eer,
grote staat, wellust
oordeel zonder de tijd voor het beraden te nemen
in feite, in werkelijkheid
wijst terug naar wellust (vs. 203)
van de middenweg, van het juiste midden
dit is een genit. subject. d.w.z. dat temlust het subj. is bij pleghen; pleghen: in praktijk brengen
bedachtzaam
dat alle onmatigheid kwelt
kiezen nadat men alles overwogen heeft en tot een oordeel is gekomen, dus kennis heeft
kwetsing door een misstap
gebeurt er u iets
gesteld dat
schenk er aandacht aan
ge moogt er lering uit trekken
verlies uw gelatenheid, uw zelfcontrole niet
het schaadt u niet
de door het noodlot bepaalde ordening der dingen
God
ge kunt niet
weet het
gunt
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a

Lieft ellik dingh na waard: God, deuchd, en t'eewich leven
b
c
d
met staaghe liefd: maar tijdlijk t'geen u zal begeven,
zoo voeldij geen verlies: Want hier niets niet gebeurt
e
dat ons met recht bedroeft, verdriet baart, of versteurt.
225 kondij (dat doch zijn moet) zelf willichf leeren sterven?
g
h
licht zuldijt zonder vrees hier hebben al, en derven.
i
jk
versteurt u ijmands spott, of dreijgen onversaagt,
l
m
T'is oorsaak geen; maar ghij, om dat u dit mishaaght.
n
o
Want hebdijt zelfs verschult, tis recht dat zij u schelden;
p
230 Des niet: laat hen (niet ghij) hun boosheijd zelf ontgelden.q
r
Wildij; t'quest u niet meer als t'blaffen van een hont;
een woord en is geen pijl. maar schrikt u dood, of wond?
s
t
Een steenval, lucht, en beest vermoghen zulcx in desen,
u
v
w
die mijdt, en mijdt verdriet voor wond, of stervens vreese.
235 Natuijr, of s'werrelts voogdx die t'eens heeft goet geacht
y
dat zullux hebben zouw alzulken quetzens macht,
z
aa
heeft ook vernuftich, me heijl-geerich ons geschapen.
bb
cc
dd
dies steurnis niet; bedaart verstant, als tegenwapen

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb
cc
dd

naar waarde
aanhoudende
lees: Lieft tijdlijk
wat u zal verlaten, wat ge zult verliezen
de gemoedsrust beneemt
zonder tegenstribbelen
geheel en al
lees: zonder derven: zonder het missen van levensvreugde
zie vs. 224
agressief
onderw. bij versteurt
nl. van de verstoring van een evenwichtig zieleleven
maar de oorzaak zijt gijzelf
verdiend
veroordelen, berispen
is dat niet het geval
boeten; er staat: laat hun slechtheid op henzelf neerdalen (niet op u)
wilt gij, nl. als gij het juist taxeert
geïnfecteerde lucht
in staat zijn
aanw. voornw. met nadruk die, terugwijzend naar vs. 232-233
smartelijk gevoel
gevaar
God
wijst terug naar vs. 233: iets zodanigs
met rede begaafd
mee, daarbij
daarom
verstoordheid, gramschap
weloverwegend
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a

240

245

250

255

b

best ongeval verhoett. Eerst vocht heel zonder nott
c
d
met dieren wreed in lijf-gevaar uijt wreek-lust zott
e
f
g
elk: na door na-verstandt men zonder haar te schennen
h
heeft mak tott ons gemak ten deel die leeren wennen:
i
De rest strekt spijs, en kleed. zoo trekt de vroome mensch
j
uijt aller menschen doen al siel-genott naer wensch.
k
De laster monden bits hem schemp geduldich maken:
l
Der zotter sneuvel val strekt staagh alom een baken:
Zijn deucht steets zellefs heijl met elker jonst verdient;
m
Hij schuwt, of maakt dies meest den quaden hont te vrient;
n
Hij merkt dat moorders wreed, en diefsche geldsucht listich
o
p
q
r
vaak gelt kleijn-achters maakt: huijszorgers mee voorzichtich.
s
t
Zulk nechtigh onderzoek, en waarnemingh met vlijt
u
der dingen oorzaak bij verzochtheijd, ende tijt
v
die geuen rechte kund, en ware rust naar wenschen,
w
x
dit deeden oijt met vlijt recht wijs gesinde menschen.
y
Die nemen alle dingh, niet na hun bloote schijn;
maar na t'geen dat die louter inde waarheijt zijn.
z
Groot heijl-gevaar zij sien in t'reuckeloos toestemmen,

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

bij deze persoonsvorm hoort elk als onerw.
nut
woest
levensgevaar
vervolgens
later (beter) inzicht
mishandelen
wijst terug naar dieren vs. 240
integere
elk zielgenot, of al betekent hier geheel en al
lijdzaam onder beschimping
de val der dwazen door hun misslagen (zonden)
lees: hij schuwt den quaden hont
geld begerende dieven
verkwisters
bestuurders van een huishouden
tevens
vooruitziend, hier: wijs
ijverig
het vlijtig waarnemen van de oorzaken der dingen
ervaring
juiste kennis
altijd
echt, in hoge mate
hun uiterlijk voorkomen, wat ze lijken te zijn
ondoordacht
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a

b

c

herts-tochten schichtich leert dit wakkerlijk betemmen:
d
e
f
En baart staagh afterdocht op voorval, daat, of lust;
260 datmen niet schielijk sluijt;g maar datmen weet, of rust.h
i
j
Wie niet doet dan hij goet weet moet van quaatdoen rusten,
k
l
wat ijmand quetslijk kent dat mach hem geensins lusten.
m
n
kund heijl-gevaars dan teelt andachticheijd heijlbaar,
o
en gauw andachticheijt teelt kennis van t'gevaar.
265 Wat isser nutters dan, als wakker staagh anmerkenp
q
r
op schijn-goeds-lust, op hertstocht, reenwik, woord, en werken?
s
t
dit heet siet, waakt, en bidt, dits d'eerste trap ter deuchd.
u
v
De hier bedrenen stierman mijt veel ongeneucht:
w
x
In zee beseijlens hacht uijt weeld na rijker landen
270 tracht elk te kennen gauw kaap, klippen, gronden,y zanden,z
aa
op hemel-baakens hoogh neemtmen daar scherplick acht,
bb
landmerk, compas, en roer zijn nimmer uijt gedacht
Wie heeft, zulk' andacht, zegt, op schipbreuk zijner zielen?
cc
dd
ee
daar ons de zond-plaagh doch al staagh bijt inde hielen?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
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y
z
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cc
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ee

snel opkomende
wijst terug naar vs. 257
afdoende
brengt voort
zorgvuldig nadenken over
wat zich aan onze zinnen voordoet
gevolgtrekkingen maakt
de lijfspreuk van Coornhert: weet wat je doet, overzie de consequenties, of onthoud je van
handelen
niets
kan noodzakelijkerwijs niet kwaad doen
schade berokkenend
daartoe kan hij niet geneigd zijn
kennis van het gevaar voor iemands heil
heildragende, heilzame observatie
schrandere
zijn aandacht richten
de lust die het schijn-goed schenkt, vlg. vs. 202
het oordelend verstand, vlg. vs. 200
ontleend aan de bijbel: Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is. Mark.
13:33
op de weg naar de deugd
de stuurman die in deze zaken bekwaam is
verdriet
in het risico dat de zeevart meebrengt
uit zucht naar rijkdom
ondiepten
zandbanken
de sterren als oriëntatie-middel
tekenen op het land - bergtoppen, heuvels enz. - waaraan de zeeman kan weten waar hij
zich bevindt
terwijl
de plaag, de kwelling die de zonde is
achtervolgt en kwaad doet; vg. Gen. 49:17 Dan zal eene slang zijn aan den weg, eene
adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen ...
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275 zeer weijnich menschen laas; bevoelena hun onrust,
b
de qua gewoont maakt eelt. Wenst vormt van onlust, lust.
c
d
Ontwaakt, bedaart, en wikt, onandacht doet u sneven,
en niemant als ghij zelf en kan u andacht geven.
e
Godt lokt door zond-gequel van zond af, en tott deuchd
f
280 ons heijl-geert want zij schoon isg rust geeft en verheucht:
h
i
Qua wenst, en achteloos zoo hebben elk beseten
dat hij schier schijnt geaart zich zelven te vergeten.
j
Te meer behoeftmen staagh zoo tegen wenst, als vlijt
k
in andachts oeffeningh, denkwekkingh, plaats, en tijd.
l
m
285 Hier zijn haijr-koord, en cleed, denk-cedels,n tal-gebeedeno
p
q
verscheijden kerk-gebruijk, behulp om an te leeden.
r
Al diese daar toe bruijkt, gebruijktse recht na waard.
s
tott Goods-vrucht zijnse nutt. haar steunsel-bruijk beswaart.
t
Maar ware vreese Goods is seeker meest, en heijlich.
u
v
290 die suijmt sich niet, behoetet hert, en houtet veijlich;
w
x
Dees lieft. wildij? ghij kunt. Hoe dat? Siet, bidt, en waakt.

a
b
c
d
e
f
g

h
i
j
k
l
m
n

o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

gevoelen, beseffen
gewenning
kom tot rust; vgl. vs. 275
brengt u ten val
kwelling die de zonde geeft
heilbegeerte; God lokt die
deze omzetting, nl. van want zij is schoon wordt door de ritmiek van het vers bepaald: de
niet-geïnverteerde vorm zou een platitude zijn in ritmisch opzicht; zij is de deugd; in vs. 279-280
zit een toespeling op Spiegels devies
slechte gewenning
zelfst.nw.: lichtzinnigheid
tegengewenning
opwekking tot denken, tot overdenking, bespiegeling
koord uijt haar gedraaid om het kleed op te schorten, of om het te gebruiken als geselkoord
lees: haijr-cleed, gedragen uit boetvaardigheid; een dergelijk kleed werd door Johannes de
Doper gedragen, Matth. 3:4
ook: gedenk-cedels: gebedsriemen, riemen waaraan kleine blokvormige doosjes zijn bevestigd,
waarin zich perkamenten rolletjes bevinden met de tekst van Ex. 13:1-10, 11-16; Deut. 6:4-9,
11:13-21. De riemen worden om de linkerarm en het hoofd gelegd, zodat ze tegen het hoofd
en hart komen te liggen; zie aant.
gebeden die men herhaaldelijk in een zeker aantal opzegt; Vlaming noemt paternosters,
rozekransjes
verschillende gewoonten in kerken in zwang
hulpmiddelen om te geleiden
juist in overeenstemming met hun waarde
alleen op deze uiterlijke dingen te steunen is schadelijk
is zeker het belangrijkst en heilig; is seeker meest is een reminiscentie aan 1 Kor. 13:13
die is niet nalatig, traag, onachtzaam
veilig tegen schade, nl. het hart
op welke wijze
zie vs. 267
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a

295

300

305

310

b

dits al dat ghij vermeucht: al dat Godt cijscht; die maakt
dan machtich, als ghij poogt te werken grooter zaaken,
c
u heijl dat comt van hem; onheijl uijt niet t'ontwaaken.
d
Dus lett gauw op u doen; dat Heijl u niet ontvliegh,
e
f
op voorvals schijn-goed ooght dat dat u niet bedriegh.
g
h
De lust-verbeeldingh wikt dats u niet vals bekoore,
U hertstocht houwt in toom dats u geen rust verstoore:
i
j
let op beraads besluijt; dat stier de wil, en daad;
na dit bestier zoo is de mensch of goet, of quaat.
k
U woord, en tongh besnoert: spreekt niet voor welberaaden.
l
hoet dat u werken u noch ook u naasten schaden:
m
Doch na den moolen meest van dijn gedachten taalt.
n
zulk zaat als ghij die geeft, z'ist meel al datmer maalt;
o
want u beraads besluijt, wil, toelegh, woorden, werken
p
die volghen uijt gedachts onleegbaar moolen vlerken.
q
Verbeelter lekker-beet in, of Vrouw Venus zaad?
r
s
t
na af, of toestem wert ghij kuijsch, gaijl, nuchter, vraat.
u
v
zoo ghij der vog'len vlucht geen boven t'hooft kunt keeren,
w
maar d'atser nestlen niet, dit kundij lichtlijk weeren;
x
zoo is vaak buijten u t'invallende gedacht:
y
Maar wortelings belett dat staat heel in u macht.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
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q
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u
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w
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kunt, (waartoe gij) in staat zijt
vraagt (als Zijn recht)
bezitt.vnw.: uw
uw handelingen
wat zich zintuiglijk aan ons voordoet en in schijn goed is
kijk scherp naar
het beeld van de lust
overweeg
het besluit na beraad, overweging genomen
dat moet besturen
alvorens goed overlegd te hebben
verhoed
schenk aandacht aan
zo is het meel
opzet
de altijd bezige molenwieken van het gedacht, d.i. de activiteit van het bewustzijn
breng er (in het gedacht) het beeld van lekkernijen in, of van liefdeshandelingen; zie vs. 304
lees: afstem: verwerping
wordt
matig
hoewel
geen der vogels in hun vlucht
zie vs. 2
tegen uw toestemming
verhindering tot wortelen
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a

315

320

325

330

Verbeeldings inval mooghdij toestaan, of verjaghen,
b
c
na redenerings raat: ist wel; ist u behagen;
d
ghij teelt verbeeldingh beelts: maar zout vermind'ren lust,
e
men invals voorslach drijft tot anwas, of ter rust
f
g
en smijtet vander hand; of wilt u niet begeven;
h
i
neemt ijet aars voor: t'gedacht wert door t'gedacht verdreven.
j
k
l
Geen twee beelds t'seffens vatse; En stortij vollerhand
m
ijet goets: zij vint geen wijl, om ijdelheijd ter hant
n
te nemen; sitt ghij leegh, en denkt geen goede zaken?
o
een Duijvels schilder-esel zal u leecheijd maken.
p
T'gedacht eijscht stoff; Na t'een, of t'aar dat ghij haar geeft
q
verbeeldingh werkt, en brengt u voort wat daar ankleeft.
r
Bedenkings oeffeningh maakt luije dieven listich,
s
t
u
v
grond-kundich den Piloot, den plaijt-gier schallik-twistich.
w
x
Die ook zoo vreeze Goods, dood, hel-schrik, hemel-wensch
al staagh verbeelt, hij wert een heel bedachtzaam mensch:
Maar ist gedacht gewent naar ijdelheijt te rennen?
y
z
men moetet metter tijt, en tegenwenst ontwennen.
aa
Andacht stier u gedacht: verbeelt staagh u opzett

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa

plotseling door de verbeelding geproduceerd beeld
in overeenstemming met wat uw redenering raadt
is het goed
gij brengt verbeeldingsbeelden voort
men brengt invals voorstel tot groei (in zijn ontstaansfase), of reduceert het
en werpt het weg
als het u niet wil verlaten
stel u iets anders voor, roep iets anders op
de ene gedachte wordt door een andere gedachte verdreven
tegelijk
se is het gedacht
rijkelijk
zij vindt geen tijd
hebt gij geen bezigheid
uw werkeloosheid zal een schildersezel (met doek) zijn, waarop de duivel kan schilderen
naar
laat u zien wat daarmee onlosmakelijk is verbonden
oefening van de berading
kennis dragende van de ondiepten
stuurman
iemand die graag processen voert
op een sluwe manier twistend
nl. al oefenende
vrees voor de hel
met de tijd dus: geleidelijk
gewenning die er tegen ingaat
roep door uw verbeelding voortdurend uw bedoeling op d.w.z. waarop die bedoeling is gericht,
zie vs.
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a

335

340

345

350

b

op Godt, op hel, op heijl denkt: maakt, u zelfs een wett
c
(om weldaat meer te doen, en faal-greep bett te schouwen)
d
op seeker uijren daags denkt reekeningh te houwen.
e
Dees oeffeningh vermeer u Goods-vrucht aen en aen,
f
Wat zond, of zotheijd heb ik dezen dach bestaan?
g
waar heb ik naastens nutt, selfs heijl, of scheppers eere
h
i
versuijmt? of trouw bewrocht? En had ik niet noch meere,
j
en beeter kunnen doen? k'heb zonder weer-wil smert
k
gedoogt; dats wel: maar haddet met een dankbaar hert
l
tott Godt geschiet, twaar meer. Met straffe waarheijd moedich
m
n
ik boosheijd heb berispt; veel-licht had ghij dien goedich
o
met reden onderricht; Ghij had u min gesteurt,
hem meer gesticht; t'zij u een leer alst weer gebeurt.
p
Verplichtij u dees wett geen oogheslaap te dooghen
q
ghij'en hebt eerst al u doen dus op de schaal gewooghen
r
s
ten minsten driemaal s'daags: in t'corte ghij bevint
t
u
dat sla-loosheijd vervoert, en hoemens' ouerwint
v
door Goodsvrucht, door andacht, en wakker tegenwennis,
w
x
mee door goed oordeel van der dinghen heijl of schennis.
Het oordeel stiert de wil daar deuchd, of zond uijtspruijt.
y
z
Dit oordeel vonnis-velt in u beraads beluijt

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

zelf
regel
om misgreep beter te vermijden
rekenschap afleggen
onophoudelijk, meer en meer
ondernomen
eigen heil
verwaarloosd
verl.deelw. bij bewerken, tot stand gebracht
weerzin, tegenzin
dat is goed (gedaan)
strenge
misschien
vriendelijk, welwillend
geargumenteerd
verplicht gij u deze regel geen slaap in de ogen toe te staan d.i. niet te verslappen
op die wijze
kortom
ziet in, komt tot overtuiging, tot het besef
achteloosheid
verleidt
krachtig
ook
het heil of de schade die de dingen meebrengen
stelt als een vonnis vast, spreekt als een vonnis uit
in de besluitvorming van de berading
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a

b

des ziels verstandel kracht; Dits redens redeneeringh
c
d
die recht zich na de rechte' of dinghen bril waardeeringh;
355 na ghij die quetslijk acht, of nutt, bij weet, of waan.e
f
Wie sluijt of oordeel velt bett dan hij kan verstaan?
g
Maar wie slijpt zijn vernuft op waarheijts toetsteen nijuer?
h
elk volgt gemeen verstands, en wiegleers blinde ijver
i
j
meest: want voor reens begrip hij voorleers hulp behoeft
360 tott sielspijs,k die t'gemoett of zalicht,l of bedroeft.m
n
o
p
Gelijk het voebaar, of vergiftich zock den lijve:
q
in beijden is gevaar. Treft men pock-vuijle wijven
r
s
t
u
te min; dit gift u zucht, en bloett alzoo ontstelt,
v
dat lichaams pijnlijkheijt u voort geduijrich quelt.
365 Treft ghij een boosen Amw of voester-voogdenx zondich?
y
z
haar quaad-zok voorgangs leer vergift u heil-zucht grondich.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

de redelijke kracht van de ziel; des ... kracht is onderw. bij vonnis-velt
de redenering van de rede, waarbij de dingen tegen elkaar worden afgewogen
richt zich
naar de juiste waardering der dingen, of naar de waardering der dingen gezien door een bril,
en dus niet zuiver
al na ge die schadelijk of nuttig acht door weten, d.i. op grond van zekere kennis, of door
menen te weten, hetgeen op ondeugdelijke gronden rust
wie neemt een besluit of velt een oordeel beter dan zijn begrip der dingen is?
wie scherpt zijn redelijke vermogens naarstig op de toetssteen der waarheid d.w.z. wie spant
zijn geestelijke krachten in op zoek naar de aard der waarheid
de verblinde geldingsdrang van het gewone (gemiddelde) inzicht en van de leer van de
zondeval hem van jongs ingeprent
het meest
want voor het begrip dat de rede vormt, kan hij niet zonder de hulp van de hem eertijds
voorgehouden leer
voedsel voor de ziel, met de gegevens hiervan werkt de rede
verheft, gelukkig maakt
verduistert, ontreddert
voedzaam
moedermelk
voor het lichaam
vrouwen lijdend aan syphilis
tot min, voedster
vergif
neiging
ontreddert
verder
min, hier in de functie van opvoedster
leermeesters
lett. hun aangestoken moedermelk d.i. voorgangs leer; haar quaad-zok moet dus fig. opgevat
worden; de betekenis is dan: het slechte voorbeeld dat zij geven
verlangen naar heil, integriteit
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a

b

zijns'ook Goodsvruchtich; wijs? u ziel krijgt zulken vouw,
c
d
die u genieten doet meer heijl, en minder rouw.
Wat lucht een nieuwe test eerst inneemt, salze houwen
370 langh,e zomen t'rijsgjen vroegh buijgt, zal t'gemeenlijk ouwen.f
g
h
zulk erf-deucht, of erf-zond gevallich, uijt u macht
i
zijn, tott dat u gemoets verstandelijke kracht
j
k
l
vermooghen krijgt, om lijf, en sielen-smert te wikken:
m
Dan ist u beurt bedacht op tegenraat te mikken.
375 Neemtn of ghij hongrich in een duijster aarts-holo stont,
p
vol vreemde spijs, en drank, zoo giftich, als gezont:
q
r
daar faalt gezicht, en keur, ook Artsen om te raden:
s
De noot port blindelingh ter tast u te versaden:
t
u
v
Ghij slokt, en gelptet in; gekleijnst niet, noch gesift,
380 òòn proef, of keur,w oft reijn, onreijn zij, spijs, of gift:
Maar zoo bij zon-gestraal, het zij door spleet, of scheure,
x
y
z
half zatt ijet scheemrich lichts u namaals mocht gebeuren?
aa
bb
U sinnen sin-gauw zout ghij stellen vrij te werk,

a
b
c
d
e

f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb

daarentegen
zulk een plooi (van godvruchtigheid)
dat die (consec. zin)
verdriet
een vertaling van Horatius' Brieven I, 2, vs. 69-70: quo semel est inbuta recens servabit
odorem/testa diu d.i. een nieuw vat zal lang de geur bewaren waarmee het voor het eerst is
doortrokken
een bekend spreekwoord dat in allerlei variaties voorkomt; de betekenis hier: zoals men
kinderen vormt, zo zullen ze bij ouder worden blijven
door het toeval gegeven; immers erf-deucht, of erf-zond zijn afhankelijk van de min of
opvoeders die men toevallig treft
buiten uw macht
ziel, vgl. I, 353 en I, 393
kracht
lees: lijf-smert
overwegen, naar hun waarde schatten
welberaden acht te geven op ‘tegenmiddelen’
neem aan, onderstel
hol in de aarde
zowel giftig als heilzaam
blijft in gebreke
keuze
op de tast, op het gevoel
met grote brokken naar binnen werken, inzwelgen
gereinigd, gezuiverd
gezeefd, gefilterd
zonder het te proeven of uw voorkeur te laten gelden
terwijl gij half verzadigd waart
naderhand
ten deel vallen
snel handelend, zoals de zinnen kunnen reageren
onbelemmerd
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a

385

390

395

400

b

op smaak, rook, en gedaant na kund wel nemen merk.
c
En of daar middel waar tott schaduw nachts verjagen,
ook om kruijd-kenners, kox, of Artsen raat te vragen;
d
Wat gelt of ijmandt vlijt, of kunst, of kosten spaart
e
voor lijf-ziekt, of voor doots gevaar te zijn bewaart;
f
Ook om trouw' hulp, en raad, en tegengift te weten;
zoo hij ijet doodlijcx eerst onkundich had gegeten
g
dat uijt te braken, of te breeken quetsens macht:
h
i
Soo even gatet met u siels verstandel kracht;
j
k
s'gemoeds inwendich oogh dat inde domme kintheijt
l
gesicht, noch kennis heeft: maar krijgt de vroeg gesintheijt,
m
n
en lust tott weten, slokt dan hongrich (zonder keur
o
van waar, waarschijnlijk vals) al watmen hem stelt veur.
p
q
plant d'Am haar suijglingh in lust-tocht tot moije kleeren,
r
zal t'kind natuijrlijk niet pronk als ijet schoons begeeren?
s
leert zijt ook tooren-wraak op steen, of kat, of hont,
t
voedt dit niet krachtich wreek, en tooren-lusts erf-sond?
u
slaat acht, hoe kleijn het schijnt, t'sijn gronden grootre zaaken,
v
die heeler landen volk of woest of zedich maken.
w
x
y
Landswijs, huijs-wennis, Am (voor redens recht gebruijk)

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y

in overeenstemming met de kennis van zaken die men heeft
acht te slaan
nachtelijk duister
lees: Wat gelt 't, d.i. wat betekent het, wat voor zin heeft het
lichamelijke kwaal
betrouwbare
de kracht schade toe te brengen, ongedaan te maken
evenzo
de verstandelijke kracht van uw ziel, nl. om te raisoneren en tot een oordeel te komen
concretisering van de kracht van de ziel inzicht te verwerven
onervaren
gezichtsvermogen, d.i. het vermogen om op te nemen
de op jeugdige leeftijd (zich openbarende) geneigdheid en lust kennis te verwerven
in die periode
zonder het ware te kiezen, waarschijnlijk het valse
min, voedster
begeerte om lust te genieten; die lust ligt hier in het hebben van mooie kleren
van nature
omdat het zich daartegen stootte, of gewoon het object waarop boosheid wordt afgereageerd
overgeërfde zonde
oorsprong
goedaardig, beschaafd
de gewoonten van een land
wat iemand zich in het gezin aanwent
voor het juiste gebruik van de rede
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a

b

dus leijden bij geval in heijls, of onheijls fuijk
405 door weet-sucht blint,c veraast and onwaardeerde kennis.e
f
g
Soo haest doch reenbegrip der dingen nutt, of schennis
h
i
maar ijet wardeeren kan, z'ist tijt zelf toe te zien,
j
k
om wakker met beraat te zoeken, of te vlien
l
m
t'geen ziel-heijl waarlijk geeft, en t'geen ons doet bedroeven;
n
410 te wikken hoe wij zijn geneijcht, wat wij behoeven
o
tott zalich onderwijs in onser zielen grondt,
p
indien wij hielden ziel, als garen t'lijf gezondt;
q
r
s
wat in t'bevinden heils begeert versadicht waarlijk:
t
u
v
w
wat heijlzaam schijnt, dan valt in t'daadgebruijk beswaarlijk.
x
y
415 k'en prijs hier geensins doch dat ijmandt meestren wil
z
vroegh hoogh, of laaghe zaak, of kerkelijk geschil.
aa
De kloekste, wel geleerde, oude, en versochte
bb
cc
vint daar gevaar genoech: Iongh doetet d'onbedochte:
dd
Maar naspeurt wat u ziel maakt vrijer meer, en goett,

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
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q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb
cc
dd

op deze wijze
door het toeval
door blinde begeerte naar weten, naar kennis; die begeerte echter is blind en heeft niet het
oordeel des onderscheids
zich overeten hebbend aan
kennis die niet op de juiste waarde geschat is, d.w.z. er is niet nagegaan of die kennis voor
ons van waarde is, of dat zij schade brengt
zodra
het begrip dat de rede van iets vormt
ook maar enigszins beoordelen kan
lees: zo is het
met overleg
vermijden
inderdaad
de constructie: te zoeken ... t'geen ziel-heijl geeft, ... te vlien t'geen ons doet bedroeven
overwegen
tot heilzaam onderricht
als wij ziel zowel als lichaam gaarne gezond zouden willen houden
deze zin is afhankelijk van te wikken (vs. 410)
het ervaren
is lijd. vw. bij versadicht
deze zin is afhankelijk van te wikken (vs. 410)
maar
bij het omzetten in daden
lastig, moeilijk
echter
leren beheersen
op jeugdige leeftijd
ervarene
wijst terug naar meestren wil (vs. 415)
onnadenkende, onbezonnene
het ‘meer’ versterkt de comparatief
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420 naa s'heijlands leer zoekt eerst ootmoed,b en sachte moed.c
d
e
Geen hondert-jaarich kint blijft: maar schikt al u luste
na siel-heijl: zulke leer alleen baart vreucht en ruste.
f
g
liefdij uijt voorgangs leer eerst lekkerheijd, en pracht?
h
zoo na, dat vraat-lust ziek, en hovardij veracht
i
425 maakt, u ziel redeneertj in t'onderzoekx bekennen?kl
m
blijkt daar niet voorganghs feijl? ist dan niet tijt t'ontwennen?
n
en t'voorigh misverstant geheelijk te vertreen?
o
p
door beter reenbesluijt? verdoemen ook met een
q
r
s
dees land-leer, Als het Godt al even seer zal loonen
430 in t'hemelrijk, zoo eet ik liever boutt, als boonen?t
Geen spijs: maar honger geeft de smaak. T'kleet maakt de Man.
u
v
w
onvast gaat: mee t'gevolgh die t'heeft die trekket an.
x
Sulk een misgreeps gevoel met recht u twijfelachtich
y
maakt an aar-lands gewoon, en zou u doen aendachtich
z
435 naspeuren elx beduijt, gevolgh, grond, heil, onheil.
aa
en voeldij in u self an redeneeringh feijl?
bb
cc
te trachten naar behulp bij wijser luij, of boeken

a
b
c
d
e
f
g
h
i
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k
l
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z
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cc

naar, volgens
zelfvernedering van het individu voor God en de mensen: vgl. Matth. 23:12 en Luk. 14:11
vriendelijke gestemdheid tegenover anderen; vgl. Matth. 5:5
blijft geestelijk niet staan op het peil van een kind bij het ouder worden
regel, richt
de lessen die uw ouders, de min, het milieu door hun voorbeeld gegeven hebben
luister
zo ook later
lijd.vw. bij redeneert
beredeneert (door redenering tot een oordeel komen)
voorw. bijz.; de hoofdz. is: blijkt ... reenbesluijt
door het in het onderzoek verworven inzicht
nl. van voorgangs leer
zie vs. 30
oordeel gevormd door de rede
veroordelen
deze idee gangbaar in het land; nl. wat nu volgt
alles
gelijkelijk
het eten van bout gold als een teken van welstand, dus: leef ik liever in weelde dan in armoede
is onwaar, onzeker (nl. dat het kleed de man maakt)
ook, samen met; die ... an is ook onwaar
het vervolg
zulk een besef van het misgrijpen, van verkeerd opvatten, nl. van de land-leer
wat betreft de gewoonten van een ander land, van een andere streek
de betekenis van iedere gewoonte
indien gij in uzelf een fout voelt in uw redenering
te + inf. heeft hier de waarde van een imperatief, dus: tracht te verkrijgen, streef naar
hulp; te verbinden met van reenbeleed, van raadt
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a

440

445

450

455

van reenbeleed, van raadt, zoekt, waarmen hulp mach zoeken;
b
c
om woeker-oordeel winst van u ontfanghen pont;
d
e
Aast het natuijrlijk licht in dijner sielen gront
f
met onderzoek smout, wikt (dat dient u meest ten goede)
g
wat ghij weet, wat ghij waant, wat noch maar is vermoeden.
Hoedanich, ook waar heen, en wat de kennis is:
h
haar kracht, verdeelingh, eijndt, hoe onwis, hoe gewis.
i
Wie zoo Sokratiseert, die zal bezinningh spoedich
van waan-al-wetende doen worden recht ootmoedich.
j
k
kennis is een begrip des siels verstandel kracht,
l
m
Voorvals gedaant komt uijt de zinnen door t'gedacht,
n
of uijt verbeeldings beeld. De schoonheijdt van een mensche
o
verbeelt u door t'gesicht: U overlegh, u wenschen
vergroot des ander daags vaak t'eerst gevatte beelt
zoo wonderbaarlijk dattet hondertfoutt verscheelt.
p
De schoonheijds anwas van u lief niet door de zinnen
q
komt; maar verbeeldings beelden teelen dolle minne.
r
s
Verbeeldingh in t'verstant beeld, en gedaante bracht
t
u
v
al eermen weet, of waant als huijs-vooghd in t'gedacht.
T'gedacht heeft krachten drie: Begrip, verbeeldingh, Heugen.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
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o
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q
r
s
t
u
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(van) het besturen van de rede
woeker-oordeel bepaald winst; deze wordt kregen door te woekeren met het oordeel d.w.z.
door het optimaal te realiseren
een zinspeling op de gelijkenis van de tien ponden, Luk. 19:11-26
voed
het licht dat men van nature bezit, door God in de ziel ontstoken, door de Natuur
smout is vet of olie waarvan men o.a. kaarsen maakte, of die in lampen gebruikt werd; wat
het smout is voor de lamp, is het onderzoek voor het natuijrlijk licht
meent te weten, maar dat niet op deugdelijke gronden
afhankelijk van wikt (vs. 441)
redeneert als Socrates, d.w.z. door het stellen van vragen zich rekenschap geven van 's
mensen situatie, te doen aan zelf-onderzoek
inzicht
van de verstandelijke kracht van de ziel
de vorm van een verschijnsel dat zich aan onze zintuigen voordoet
gevormd door het gedachte
het beeld dat de verbeelding op eigen houtje vormt
wordt u verbeeld
toenemen in schoonheid
razende liefde
de mentale processen als een totaliteit gezien
(hendiadys) gedaante-beeld d.i. een beeld dat een bepaalde vorm heeft
op grond van die beelden kan men tot een juist oordeel komen d.i. men weet, of tot een vals
d.i. men waant
‘pater familias’, hij heerst in de bewuste mentale processen
hoort bij Verbeeldingh
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a

b

c

Begrip gedaanten al, die u vijf zinnen meughen
d
voorvallen haast ontfangt door zenuwpijpgjens teer,
460 en in verbeeldingh zent dit die gedaanten weer;e
f
Dees oordeelt, onderscheijt, verlijkt, verbeelt meer beelden;
g
h
Heugingh onthout wat d'eerst ontfinghen, wikten, teelden.
i
j
Der zinnen proef is enkel, en dies zeeker meest:
k
l
Weest in verbeelt beelts waagh, en vonnis meest bevreest:
465 Die wikkinghm schept uijt wel bekende zaakenn waarheijt,
o
p
of waan uijt waarheijts schijn òòn ondervindings klaarheijd:
q
Want reen-beraadingh is een waagh-schaal in t'verstant,
r
s
daar oordeeltmen na weet, of waan ijet brengt ter hant.
t
Waant ghij dat wetenschap (na t'spreekwoort ) maakt hovaardich
470 en zietu een wetend' man? dan sluijt u reenwik vaardichv
w
x
y
dat die hoomoedich is: Vindij doch namaals feijl
z
aa
dat niemandt wetende bejaagt gequel voor heijl?
bb
dat hovaards staart-sleep quelt? bezinningh zal verklaren
cc
d'onwetenheijd, niet wetenschap moet hoomoed baren.
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de gemene zin, die de indrukken van de zintuigen ontvangt, schift en determineert, en
doorzendt naar de Verbeeldingh
alle waarnemingsvormen, lijd.v.w. bij ontfangt
bezitt.vnw.: uw
snel, ogenblikkelijk
(zonder nadruk) op zijn beurt
(hier) geeft ieder zijn plaats
nl. begrip en verbeelding
nl. van de zintuigen
de waarneming der zintuigen is enkelvoudig
en daarom het meest zeker. Of dat inderdaad het geval is, brengt Spiegel niet ter sprake
in de weegschaal van het verbeelde beeld en de daaruit voortvloeiende oordeel-velling
wees het meest beducht, wantrouw het meest
dat wegen
dingen die goed gekend worden
is wel kennis, maar valse, ondeugdelijk gefundeerd, uit waarheid in schijn
zonder de helderheid der ervaring
de overleggingen die de rede houdt
in overeenstemming met (het weten of het wanen)
iets ter beschikking stelt
volgens het spreekwoord
lees: ziet gij
dan trekt uw overleggende rede snel de conclusie
echter
later
misvatting, fout
wetende is iemand die wetenschap bezit, d.i. kennis die op onbetwijfelbare premissen berust,
waaruit de juiste conclusies zijn getrokken
jaagt naar, tracht te verkrijgen
het gevolg van de hovaardij, hoogmoed
lijd.vw. bij verklaren

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

30
475 En merkta dat reenwik faalt uijt voorigh misverstant,
b
ook dat zich misverstant op schijn van waarheijt plant.
waarschijnlijkheijt die faalt door reenwikx onvermooghen,
c
vermeetel vonnis wert door voorleers feijl bedrooghen.
d
e
Wieghleers bedroch bevrijt van schuld (zoot is gezeijt )
f
480 vermeetlijk, onverstant sluijt, of uijt haasticheijt.
g
h
Meest ijlen uijlen maakt; schijn-nut vervoert snel oordeel,
i
j
zoo struijkelt Eef; haast mist in keur van quets, of voordeel;
k
l
Geen haast is immer spoet; Berouw volgt daat voor raat;
Verzint eer ghij begint; T'naklaghen valt te laat;
485 Haast maakt den mensch verbaast;m dat hindert reen-beleeden;n
o
In schielijk ongeval, in overval van steeden,
p
in brant, in waternoot, daarmen geen toeleg wikt
q
r
meert haast ook ramp; bedaart verstant best alles schikt.
s
Vermeetel haast besluijt maakt door onaandacht schuldich;
490 Ons schort maar schroom-beraat,t en Achtzaamheijt eenvuldich.u
v
Haast is geen spoett; Te recht men haasticheijd hier heet
w
x
de Gramschap; Dese tocht al eermen wikt, of weet
y
z
besluijt; breekt uijt; Ia doet haast t'geen wij haast beklaaghen;
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het onderw. is gij vs. 471: Vindij
post vat
zie de aant.
het bedrog van de erfzonde behoedt voor schuld, ontlast van schuld
zoals gezegd wordt
ondoordacht of uit haast komt de onwetendheid tot die conclusie
overhaast handelen
verleidt tot
Eva
overijld handelen schiet tekort als er keuze is tussen na- of voordeel
niet overijld handelen is altijd voortvarendheid
berouw volgt wanneer men handelt zonder zich beraden te hebben
verbijsterd
dat verhindert het leiding geven door de rede
plotselinge ramp
waar men geen plan overweegt
het best
regelt
ondoordacht, overijld genomen besluit
ons ontbreekt slechts het schromend beraden, waarbij men voorzichtig alles overweegt
argeloze, simpele zorgvuldigheid
overijling is geen voortvarendheid
met recht noemt men hier de toorn een haastigheid d.i. een onstuimig ongeduld
hartstocht
barst los nl. het besluijt (zelfst.nw.)
ja, doet overijld wat wij spoedig beklagen, betreuren
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a

495

500

505

510

Heil gramschap zoekt: Maar of ghij recht hebt, of verdraghen
ook nutter waar, daar wert in haast niet op geacht;
b
Of jae, zoo ist meer quaat te toornen met voordacht:
c
d
e
gemerkt de schepsels al in rechter vrijheijt wanderen
f
maakt misverstandt onrecht dij rechter over anderen.
g
h
Ons onverstant in haast mis, en vermetel sluijt
i
j
k
On, inde gront wat aars, als misverstand beduijt
l
zoo doolt de zot, en t'kint uijt onverstandt onschuldich;
Bij misverstandt woont schuld, en zonde menighvuldich.
m
Niet voelen onverstant is dat de vrekheijdt quelt:
n
Maar mis-verstant zoekt rijkdom door anwas van gelt.
o
Geen kennis heeft des onverstands verstandeloosheijd;
p
q
r
qua kennis mis-verstandt uijt kund-versuijm ; dats boosheijd;
s
versuijm van woeker-winst met dijn ontfanghen pont,
t
u
Ons Heijland dit versuijm straft als een onheijls gront.
v
w
Dit heijl-versuijm maakt schuldich an verstands ontbeeringh
x
y
vermetelheijd doch teelt de valsche reedeneeringh;
z
aa
Daar wast het mis-verstandt: dat levert stof dan uijt
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dulden
willens en wetens toornig uit te varen
alle schepsels
in rechtmatige vrijheid
verkeren; Vlaming: (leven)
onrechtmatig misverstand, een misverstand dat niet in overeenstemming is met recht en
gerechtigheid
redelijk onbegrip
lichtvaardig
lees: onverstant
wat anders
betekent
òf een bijw.bep. bij doolt, òf een bijv.bep. bij onverstandt
lees: niet voelen dat de vrekheijdt quelt is onverstant
maar misverstand streeft naar rijkdom door vermeerdering van geld
(is onderw.) gemis aan oordeel door ontbreken van ervaring, des ... verstandeloosheijd is
onderw.
afkeurenswaardige
lees: qua kennis heeft misverstandt; misverstandt is onderw.
opzettelijke nalatigheid in het verwerven van kennis die het juiste inzicht geeft
vgl. Luc. 19:13-27; de bedoeling is: nalatigheid in het bereiken van een optimaal resultaat in morele zin - door te woekeren met de - door God - geschonken gaven
laakt, keurt af
onze Heiland keurt deze nalatigheid af als een bron voor onheil
dit verwaarlozen van het heil
het missen van verstand nl. wat het gebruik betreft
ondoordachtheid
toch
groeit, neemt toe
verschaft
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a

515

520

525

530

zoo lang men daar op steunt datmen al onvast sluijt.
b
zijdij in mis-verstandt dat ghij zijt eere waardich?
c
Dit gront-besluijt u maakt trots, toornich, en hovaardich.
d
Sluijt ghij vermetel dat ook onrecht goet maakt rijk?
e
dit mis-verstant dat schaft reen-wikkings valsche blijk.
f
g
Want reen-beraadingh sluijt uijt toegestemde kennis;
h
Na die wis, of onwis is, baartse heijl, of schennis.
i
j
Dus weeght u kennis gauw, proeft of s'ook is gezont,
k
waar heen, hoedanich dats' is, waars' op is gegront;
l
Wikt ellik gront besluijt gauw; speurt oft ook alwaar,, is,
m
ik acht ghij vint dat meest u kundschap wankelbaar,, is;
n
Dat wij als blind' òòn kund van al der verwen scheel,
o
of Papegaijsche wijs na voorspraak spreeken veel.
De goedheijd, waarheijd, wijsheijt, zalicheijd, en deuchd,
Geloof, hoop, liefde, trouw, reijnherticheijt, en vreucht
p
wij noemen wel; voorwaar t'zijn namen die beteekenen
ijet groots, ijet treffelijx: maar laat ons eens narekenen
q
of wijz' ook kennen daatlijk, ende bij wat blijk:
zoomen u veel van wijn, brood, gouden bergen rijk
r
s
toekalde, zou die praat u honger ijet vernoeghen?
t
u
v
w
of sooze vollerhand vast schilderspijs toedroeghen?
x
y
z
u kunst-geer oogh raapt lust; maar boetens' honger noot?
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dat men geheel en al tot onzekere conclusies komt
zit gij vast aan het misverstand dat gij waardig zijt eer te ontvangen
dit besluit dat de grondslag vormt voor verdere redenering
onrechtmatig verkregen goed
dat levert het onbetrouwbaar bewijs van het wegen met de rede
de overwegingen van de rede
komt tot een conclusie uit aanvaarde kennis, kennis die men als zeker ziet
zeker of onzeker
met aandacht, met zorg
onderzoek
zie de aant. bij vs. 443
in allen dele waar
onbetrouwbaar, onzeker
zonder kennis van het verschil tussen alle kleuren
zoals het ons is voorgesproken
nemen wij wel in de mond
metterdaad, op een manier die blijkt uit ons handelen
beloofde
stillen
overvloedig
voortdurend
geschilderd voedsel
aandroegen
begerig naar kunst
geniet
stillen zij
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a

535

540

545

550

Soo speelt ons weet-zucht laas; met beelde kennis snood.
b
c
Weeght in u hert ten proef t'woort voor verhaalt andachtich
wats goedheijd? kendijs' ook? waart ghij die oijt deelachtich?
d
e
heeft oijt goetwordings tocht u recht an t'hert geraakt?
f
hebt ghij oijt in t'besoek haar heilgenott gesmaakt?
g
h
Gods goedheijds beelt zal t'licht zoo quaad' als goede deelen;
i
j
Die t'lastert, en vernielt zal t'heelkruit lijkwel heelen.
k
t'schijnt goedheijds aart; Is die zegt vooght in u gemoet?
l
liefdij u vijant? loont ghij alle quaat met goett?
m
Dees blijk zoo ghijze kont zou u gront-kennis geven
n
Geen menschen weeten waarheijd meer als zij beleeven.
o
p
De goedheijd schijnt zoo schoon, en heijlrijk inder daat,
q
r
zij Mach haar kenners trouw niet paijen metter praat;
s
t
Heur heijl-begeert, en liefd tott schoon zouw harwaarts rennen,
zoo niet? t'is blijk dat zij die geenzins waarlijk kennen.
u
Ongoed, ongodlijk zijn, rampzaligh, heijl-loos, zott,
die hier een vijandt heeft, heeft niet een vrindt bij Godt.
v
Weeght d'ander mee, wat dunkt u kundij die wat beeter?
w
x
y
of is meest zonder grondt elk een een waan-vermeeter?
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met ondeugdelijke beeld-kennis; vgl. III, 102, en III, 138
tot toetsing
de woorden eerder genoemd, vs. 525
de zucht om goed te worden
u diep getroffen
in het ondervinden
het beeld van Gods goedheid, nl. de zon; vlg. Matth. 5:45: Opdat gij moogt kinderen zijn Uws
Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijne zon opgaan over boozen en goeden ...
toedelen, verlenen
lijd.vw. bij zal heelen
het geneeskrachtig kruid zal degene die er smadelijk over spreekt en het vertrapt toch genezen
zeg eens, heerst die in uw ziel?
vgl. Matth. 5:44; Luc. 6:27; Rom. 12:20
deze bejegening (van uw vijanden) zou u, indien ge daartoe in staat zoudt zijn, grond-kennis
d.i. vaste, zekere kennis waarop voortgebouwd kan worden, geven
geen mensen hebben kennis van meer waarheid dan zij in praktijk brengen
verspreidt licht
in het doen
achtergeplaatst bijv.nw.
tevreden stellen
hun, wijst terug naar kenners vs. 546
hierheen nl. naar de goedheid
het onderw. hierbij is zij vs. 548
de eigenschappen genoemd in vs. 525-526
meestal
d.i. zonder gront-kennis vs. 543
iemand die zich iets aanmatigt op grond van valse kennis

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

34
a

555

560

565

570

b

bevindij dit? ist waar dat blijk u veeltijd mist?
c
zoo twijfelt meestentijd op dat gh'u min vergist.
Wel twijflen oorzaak is van goede redeneeringh;
d
Het twijflen kennis proef is van grond-kunds ontbeeringh.
Dit ziet de wijze meest; D'onwijze twijfelt minst,
e
f
die niet weet, twijfelt, niet, z' is weeten twijfelwinst.
g
h
Niet onbekents bestaat, noch sluijt; ghij moocht niet missen;
i
Weest in u reen-beraat (wilt ghij u niet vergissen)
j
k
l
heel langsaam, zijeloos, bedacht, de zaak wel kund,
m
dat voorigh misverstands partij u niet ontmunt;
n
Dat ghij niet achteloos sluijt, of door haast bedrooghen,
o
p
noch bij onkund; en voelt ghij reenkunds onvermooghen?
q
r
het baar u oordeel schroom, rust tott ghij zeeker weet.
s
t
Het porr' te speuren na behulp van reen-beleed;
u
v
dats reden-kavlings ampt, die stiert beradings waghen,
w
wie die veracht, met wil zoekt blintheijt, doolingh, plaghen.
looft, lieft, leert, volght ghij die; loopt dan de werelt deur,
x
y
naspeurt, omsichtich schift, wikt al wat u komt veur
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zijt gij hiervan overtuigd
dat bewijs u veeltijds ontbreekt
minder
het twijfelen is de kennis-toets voor het ontbreken van vaste, zekere kennis (gront-kennis)
zo is
winst uit twijfel
beproef niets waarvan gij geen kennis draagt, noch trek er conclusies uit
(dan) kunt gij u niet vergissen
berading door de rede
onpartijdig, rechtlijnig
bedachtzaam
met goede kennis van de zaak waarom het gaat
opdat de partij d.i. het standpunt van het vroegere misverstand - dat dus onjuist is - u niet in
de weg staat, van uw doel afhoudt, krachteloos maakt
tot een conclusie komt
voelt gij niet
het tekort schieten van de dialectica
het veroorzake u terughoudendheid in uw oordeel
lees: het baar u rust enz.; of ‘rust’ is een werkw.geb.wijs; het is duidelijk dat hier een toespeling
op Coornherts devies weet of rust gemaakt wordt
het moge aansporen
de leiding die de rede geeft
dat is de functie van de dialectiek of redeneerkunde
die stuurt de wagen van de berading
opzettelijk
onderzoek en overleg
behoedzaam
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a

b

in zinbegrip, verbeelding, reenverstant, of neijging
c
d
Hoe elke voorval voordraaght heijl, of onheijls dreijgingh:
e
f
Hier dient reenkavlen toe: Maar mijt sluijtvlechtings list,
g
h
die schoolse revelkal doot waarheijd, voestert twist.
i
j
575
Maar hou Calliop' ist nu niet schier tijt te swijghen
dat ook die na u komt, te spreeken beurt mach krijghen?
k
l
De spreek-deur staat in keer, de vaart is opgebijt,
Nu trekt u schuijt op t'land tott op een ander tijt.
m
n
Ment ons niet af, mijn lust ter rust nu rechtevoort,, is.
580 De eerste dagh-reijs deur mach alsmen uijt de poort,, is.o
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de waarnemingsbeelden van de zintuigen; zie I vs. 457
verstand, de rede in actie
verschijnsel dat zich voordoet aan de zintuigen, of in de verbeelding
voor ogen stelt
zie vs. 567
het listig ineenwerken van conclusies, dus: spitsvondigheden
die zotteklap zoals de schoolgeleerdheid dat doet
voedt, kweekt
iets als: komaan (om de opmerkzaamheid te trekken)
spoedig
op een kier
de vaart is opengebroken; beide uitdrukkingen maken de entree van de volgende spreekster
mogelijk
vermoei ons niet
mijn begeerte (lust) om te rusten is er nu waarlijk, ik heb nu waarlijk lust om te rusten
een goed begin is het halve werk (de rust is wel verdiend)
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Hertspiegels tweede boeck Taleye

aant.

a

De kouwe nare nacht met duijsterheijd omhanghen,
b
en sterren weeken al des uchtens roode wanghen.
c
Ons aarden-kreijs genaakt het wenschelijke licht
d
der straalen groeijzaam heet des Werelts groote licht.
e
f
g
5 Dat liet d'onvruchtbaar Ram om inde stier te stieren,
h
i
en t'noorde-gordel weer met louer-schauw te cieren.
j
k
l
De veld-Goddinnen wuft zich paaren ande raij;
m
n
o
Hen koekoekt zomers boo de zoete koele Maij!
p
q
Taleije leijt ons uijt langs d'Amstellandsche stroomen
10 t'anschouwen t'nieuwe kleed van natte veld,r en boomen,
s
t
diens vroolijk bleeke lof drongh plotselijken uijt
u
v
met swanger knoppen bol der takken dorre huijt;
En t'gras dat onder t'ijs in d'herrefst was geweeken
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sombere, benauwende, bedompte
maakten plaats (het onderw. hierbij is: De kouwe nare nacht ... en sterren)
het gedeelte van het aardrijk waar wij wonen (vgl. bk. IV, 27)
de zon
wijst terug naar des Werelts groote licht
de Ram is het teken van de dierenriem, waarin de zon ongeveer 20 maart komt; onvruchtbaar
omdat de natuur hier dan nog doods en dor is
het teken waarin de zon ongeveer 20 april komt
de noordelijke zone van de aarde tussen de noorder keerkring en de poolcirkel, wat wij noemen
de gematigde zone
de schaduw van het gebladerte
veld-nimfen
beweeglijke, veranderlijke
sluiten zich aaneen tot een rei(-dans)
kondigt door koekoek-geroep aan
koekoek
de lieflijke, aangename frisse meimaand
één der muzen (klemtoon op de tweede lettergreep)
brengt ons naar buiten (buiten de stad)
van het (voordien) natte veld
wijst terug naar t'nieuwe kleed
het vrolijk stemmende, het aangename lichtgroene lover
met bolvormige opgezwollen knoppen
de constructie: diens ... lof ... drongh ... uijt ... der takken dorre huijt
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begon zijn spichtich hooft door t'water op te steeken:
b
Het velt dat korts noch scheen een water-rijke meer
c
de ruijghe kanten toont, en kreegh haar verwe weer:
d
Daar langh de spertel-vis na lust had gaan vermeijen
e
daar zoumen alle daagh melkrijke beesten waijen,
f
g
h
dien walght het doffe hoij, en tochten zeer na t'velt,
i
dat beter voet tot vet, en grazich zuijvel smelt.
j
O groote wonderbaar veranderingh' der dinghen
k
hoe leeft dit al door een, hoe sterftet onderlinghe:
l
De Aard teelt, voedt, en neemt weer datment' tast, en ziet,
m
merkt: ijet wert niet uijt niet, tot niet komt niet het ijet:
n
ben ik een matelief, en sta ik in de graze
o
dan slokt de koe mij op, zo word ik haar tot aaze;
p
q
na klaver voebaar mis, valt die in t'groene gras
r
haast word ik weer een bloem zoo ik te vooren was.
s
t
u
Door beurt-veranderingh t'zelfstandich Goet wil zegenen;
v
al t'water loopt in zee om weer van daar te regenen
w
x
y
het Moerlicht herwaarts nu den middelhoep genaakt,
dat hier een blijde Lent, en zuijdwaarts Herrefst maakt:
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zijn smalle sprieten
kort geleden
laat zien
zich naar begeerte had verlustigd
weiden
wijst terug naar beesten; 3de nv.meerv.
het duffe hooi, het bedompt ruikende hooi
lees: en die tochten: en die verlangen (heftig)
lees: en dat tot ... smelt: en dat omgezet wordt in vette grasboter en vette graskaas
het gaat hier om de eeuwige natuurlijke kringloop der dingen
hoe is alle leven en sterven van elkaar afhankelijk
opdat men het duidelijk kan waarnemen vgl. vs. 29
iets wordt (ontwikkelt zich) niet uit niets, iets komt niet tot niets (iets verdwijnt niet totaal)
in de grasmat
voedsel
daarna, vervolgens
mest in staat klaver te voeden
spoedig
verandering van natuurlijke staat
God, Zijn goedheid (bonitas) is de meest op de voorgrond tredende eigenschap. God is
zelfstandig, d.w.z. Hij bestaat bij zich, is van geen enkele kracht afhankelijk Hij beweegt
zichzelf, Hij is eerste oorzaak
(alles) bewaren, in stand houden
om weer als regen terug te keren
moederlicht, de zon (vgl. bk. IV, 55)
hierheen naar het noorden
evenaar, als de zon boven de evenaar staat, begint de lente op het noordelijk halfrond, de
herfst op het zuidelijk halfrond
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b

c

zijn Suster kleijnt, en ront bij beurt, haar scherpe gieren
d
e
t'geval-schik hemel-heijr bij vast beleet vertieren
35 T'onweegbaarf lant eerst lof brengt voort, dan bloem, dan vrucht:
g
h
i
T'hout streek al wat zich roert bij aard, vier, water, lucht.
j
k
Wat sin, of ziel begrijpt volgt al Natuijrs beleeden:
l
Maar laas d'onachtzaam mensch misbruijkt zijn eedle reeden,
m
n
die hij alleen, of meer heeft als het andre vee:
40 daar toe de nutte spraak, en wakkre handeno mee,
p
die alle beij den mensch (te recht gebruijkt) verheffen
q
verr' bouen schepsels die hem elders overtreffen:
r
s
t
u
Want eermen t'spreeken vont (zo stom of vreemde doen )
v
w
most ijder an t'gelaat des anders zin vermoen,
45 met knikken, winken,x zucht, of hant-bewijs,y of teeken
z
aa
deed elk zijn meeningh kondt (zoo noch veel vrijers spreeken )
bb
cc
t'geluijt wrocht mee; De noot die konsten vint bequaam
dd
in t'lest door oeffeningh gaf alle dingh zijn naam:
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cc
dd

de maan; de zon is hier een mann. woord
wordt kleiner (afnemende maan) en wordt voller, ronder (wassende maan)
haar scherpe horens, obj. bij kleijnt en ront
de het lot bepalende planeten
in een vast plan van plaats doen wisselen
dat niet bewogen kan worden, het vaste, massieve land; lof = bladeren enz.
doet hetzelfde, blijft hetzelfde doen, de verklaring volgt in het volgende vers
alles wat beweegt; hier: alles wat leeft
op aarde; bij vier, water, lucht: in vuur, water, lucht
alles wat zintuigen en een ziel heeft (omvat)
volgt geheel de leiding van de natuur, of: het volgt alles de leiding van de natuur
de achtelooze mens, de mens die zich zijn situatie niet bewust maakt
die hij alleen bezit, (men kan ook zeggen) meer heeft
de dieren
handen die tot veel in staat zijn
op de juiste wijze
in andere opzichten
want voordat men tot spreken kwam, voordat men het spreken ontdekte, voordat men zich
het spreken eigen maakte
een stomme
een vreemdeling
wijst vooruit naar vs. 44
door de gesticulatie
de bedoeling van de ander
met de ogen een teken geven
handbweging als blijk van iets
deelde mee
zoals nog veel verliefden hun gevoelens uiten
het geluid werkte mee
de noodzaak die doelmatige kundigheden in het leven roept, of: de noodzaak die op het juiste
ogenblik kundigheden in het leven roept
door het in praktijk brengen (van die kundigheden)

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

39
a

50

55

60

65

b

zoo vint behoefte noch (van t'ongewoone ) spraaken:
c
d
zoo sietmen Potters snoo een eijgen taale maken:
e
In veel-voudighe wijs het spreeken ons gerijft;
Dit wert noch zeer vermeert daarmen de woorden schrijft.
f
g
De nieuw gevonden welt meest zonder lettren leeuen;
T'is noch geen duijzent Iaar dat wij luij niet en schreven.
h
i
O kunst-voebaare vont vernuftelijk bedacht,
j
k
die eerst de woeste stem in schikkingh hebt gebracht,
l
m
Die na (met (letter-lasch ) hebt duijdlijk kunnen schilderen
n
o
wat s'menschen tongh al klapt, hoe zeer die mach verwilderen;
p
q
het zij wat taal hij spreekt, hoe hij ook buijgt zijn blat
r
s
het wert in merkers vijf, en achtien al vervatt.
t
denkt mostmen nu t'gebruijk van schrift, of sprake derven
u
ongâlijk ongerijf schijnt zouden wij verwerven:
Elk zou des anders zin heel zelden recht verstaan;
v
het waar met school-geleerdheijds kunst meest al gedaan.
w
x
De letter-doodt alleen zou gansch den stant verkeeren;
y
Men most noch alle kunst van mont tott monde leeren.

a
b
c
d
e
f
g
h
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van het ongebruikelijke
taaluitingen, nl. woorden en uitdrukkingen
boeven
slechte
is van dienst
Amerika
ad sensum geconstrueerd: de bewoners van de nieuwe wereld
vinding in staat de kunst te voeden
scherpzinnig
de niet door de rede beteugelde taal
tot ordening hebt gebracht, hebt geregeld
vervolgens, later
aaneenvoegen van letters
spreekt
verwildren: hoezeer die zich van de orde mag verwijderen
wijst terug naar s'mensen tongh
blad van de tongh ‘eigenlijk in tegenstelling met de punt en den wortel’ W.N.T. II, 11, 2765
de 23 lettertekens (grafemen) komen overeen met het zgn. drukkersalfabet, d.w.z. de tekens
die de zetter gebruikt om de opeenvolging van de katernen aan te geven
geheel samengevat
missen
slecht te pas komend, lastig
de kunst (kunde) van het aanbrengen van school-geleerdheid d.i. de kennis die op school
wordt opgedaan
het teloor gaan van het schrift (alleen al)
zou de hele situatie veranderen
kennis
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a

Tott spraak, en schrijvens dienst (ist ramp, of ist geluk?)
b
c
voor dees eeuw is (God wouts) bedacht de letter-druk.
d
O Haarlems kloeke Geest u lof zal eewigh flonkren
70 al heeft de Roem van Mentse u naam heel doen verdonkren;
f
g
Ghij hebt hout-staafkens eerst in hout-plaats-teil gepast,
h
i
j
en na met snoerkens die als schrift bij een getast
k
l
m
maar knechts ontrouw wan d'eer; Doch ist waar niet min waarheijt
n
al derftze roem-gerucht van wijt-verbreede klaarheijt.
o
75 Maar bouen spraak, en schrift wat heeft des menschen hant
p
q
al werkbaar werk versiert tott roem van zijn verstant?
r
s
Gemak, en slaafsche pracht brengt ons het weeuen inne;
t
of heeftmen dit geleerd, ook t'spinnen vande spinne?
u
v
Het huijsselijk gebouw scheen wenschelijk bedocht
w
x
y
80 Doch heeft de zwaluw dit (min dertel ) oijt bewrocht.z
aa
De bijen wijselijk haar koningkrijk bestieren.
bb
cc
Voorzichtich, en bezorgt is t'borgerrecht der mieren.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
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t
u
v
w
x
y
z
aa
bb
cc

ten dienste van het spreken en schrijven; blijkbaar vat Spiegel spraak, en schrijven als een
eenheid op, en zo krijgt alleen schrijven de genk.-s
vóór deze, nl. de zestiende, eeuw; de boekdrukkunst werd in de vijftiende eeuw uitgevonden
het drukken met losse letters
Jan Laurensz. Coster
Mainz, waar Gutenberg werkte
houten staafjes met een letter erop
houten plaat, tegel, waarop de regels werden geplaatst, zetplankje
vervolgens
koordjes waarmee het zetsel van een bladzij werd vastgesnoerd, opdat de letter niet in de
pastei zou vallen
als een tekst samengevoegd
de overlevering sprak over een ontrouwe (infidus) knecht, die er met de lettertypen van
doorging en zich naar Mainz begaf, waar hij de rijke vruchten van zijn diefstal oogstte
won, verwierf
toch is het voorwaar niet minder waarheid, nl. dat Coster de uitvinder van de boekdrukkunst
is
al mist zij (= die waarheid) de faam van overal bekende glorie, luister
behalve
werkstukken geschikt om uitgevoerd te worden, ambachtelijke werkstukken
bedacht
pracht die de mens tot slaaf maakt, nl. van zijn begeerten, van zijn pronkzucht
levert op
evenals
het woonhuis
scheen bedacht naar wens, d.w.z. dat het beantwoordde aan wat men ervan verlangde, nl.
beschutting
toch
minder weelderig
altijd
gebouwd
op verstandige wijze
met zorgzame vooruitziendheid
het geheel van algemeen aanvaarde gewoonten en door de staat gegeven wetten, die de
verhoudingen in een gemeenschap regelen, ieders rechten vastleggen en waarborgen
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a

85

90

95

100

b

Dees kleijne dierkens gauw voortreffen ons, tis schand,
c
d
in kunst. te meer gemerkt t'behulp van tongh, en hand.
e
f
Neuswijs noch zal den mensch (door eijgen liefds beroemen)
g
vernuftich zich alleen, hen onvernuftich noemen.
segt hebt ghij meer vernuft, en dient dat tott gequell?
h
i
door pracht, door vrekheijd, lust-gezoek, en wreedheijt fel?
j
k
Die doch meest leven, al bequaam na Goods bestuijren;
l
m
Tott zelfs, en anders quets wij tegens ons Natuijre.
T'is waar de kat de muijs: de wolf het schaap najaagt,
de snoek eet ander vis, de spin de vliegh belaagt;
n
o
De hont de haas; De leeuw, en lijberts geijtgens kluijven;
p
De sparwer, ende wouw verslint d'onnosel duijven:
q
r
s
Ter noot na haar Natuijr bejaaghen zij haar Aas,
t
wij zoeken voetzel mee: Maar zijn zij ook zo dwaas
u
v
als menschen woest, dats om onnoodruft te bejaaghen
w
in hertzeer, en gevecht hen zelf, en andren plaghen?
x
y
Godt geeft hen klauw, en bek, vin, horens, en gebitt;
z
aa
Maar zijn de wreedst' ook zelf zoo krijgh-ziek, en verhitt

a
b
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achtergeplaatst bijv.nw.: vlugge
overtreffen
kunde
in aanmerking genomen
menend de wijsheid in pacht te hebben
toch, nochtans
begaafd met rede
hoogmoed
het zoeken naar lust boven de mate, hetzij in spijs en drank, hetzij in sexueel genot
de dieren (met nadruk)
geheel zoals het behoort
tot ons eigen en anders schade
lees: leven wij; wij met nadruk gesteld tegenover Die in vs. 89
luipaarden
verslinden
onschuldige
als de nood dwingt, als het moet
in overeenstemming met hun aard
bemachtigen zij hun voedsel
ook, eveneens
mensen niet geleid door de rede, maar door de hartstochten
om niet noodzakelijke dingen te bemachtigen
gemoedskwelling
hun nl. de dieren
stekel
agressief
in razernij ontstoken
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dat Arents tegens Arents, leeuw op leeuwen loeren?
a
b
als menschen weerloos die met leen-geweer krijgh voeren?
c
Elk kiest, en bouwt, zoo t'blijkt, tott lijfs-gebergh zijn nest,
d
e
dat hij voor over-val na macht beschermt, en vest,
105 Natuijrlijkf zoeken zij al kost om af te leeven;g
h
Doch dwingt hen sterker dier, t'zwak moetet overgeven
ongaaren: zouw dies ook d'oorsprongk natuijrlijk recht
i
zijn onder menschen mee van hun verwoedt gevecht?
j
k
Eerst kleijn, een tegens een, na groot door t'staat begeeren
110 doortraalijtl vijgeblatt van onschuld, en blameerenm
n
des algoeden natuijrs (valsch-oorzaak van dit quaat)
o
p
aldus: Natuijrlijk tracht elk dat het hem wel gaat.
q
T'zoekt al zijn eijgen heijl, t'zij schoon tott anders hinder,
r
t'sorgt al alleen voor zich, en t'goet hoort den verwinder.
115 Dit snoode misverstants versnoodet d'eerste tijt;u
Dit bracht beangste zorgh in t'bosch leuen, beurijt
v
w
van landzeed', die nu plaagt door onnoodrufts behoeven,
x
y
z
Een naarstich HuijsHeer wert dies buijt der luijer boeven,
aa
bb
cc
der welker overmoedt, trots, onnatuijrlijk, stoutt,
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weerloze mensen, aan wie geen natuurlijke wapens zijn gegeven
geleende wapenen
om het lichaam te bergen, d.i. te beveiligen
zo goed hij kan
versterkt
in overeenstemming met de drang die de natuur in hen gelegd heeft, dus: op natuurlijke wijze
zoeken zij allen voedsel om daarvan te leven
moet het afleggen
zou daarom ook de oorsprong van het verwoede strijden tussen de mensen eveneens natuurlijk
recht d.i. aangeboren zijn?
later
grootheid, hoogheid
van tralies voorzien, dus: doorzichtig
schuld geven, lasteren
onware oorzaak van dit kwaad (nl. de strijd tussen de mensen)
op de volgende wijze; aldus hoort bij blameren
het ligt in de natuur, van nature
het moge al zijn, al is het ook
overwinnaar
dit verderflijke onbegrip (wijst terug naar vs. 113-114)
bedierf
het gouden tijdperk, de gouden eeuw
waar de landzeed' (= in een land heersende gewoonten) nog niet gevestigd was
het nodig hebben van dingen die niet noodzakelijk zijn
een plichtgetrouwe pater familias
daardoor
prooi
aanmatigend
strijdig met de natuur
driest, brutaal
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120 maakt zilvrich, kooprich, ijzer-hart het smijdich gout:a
b
c
d
Doch wies der vroomer deuchd strax met des tijts verslimmen;
e
vant Herkles doe den wech niet hemelwaarts te climmen?
f
der swakker werden schutters helden sterk, en goet,
g
tot dat Orpheus kunst t'volk bij een komen doet.
125 Natuijrlijk ellix heijl vint rêen gemeene rechtenh
i
Door t'burgerlijk bestier eijndt het onmenschlijk vechten:
j
k
l
Dus sterft dit waan-besluit, als doolings mist verdwijnt;
m
Dees eijgen welvaarts liefd, die in t'beginsel schijnt
n
een oorzaak in Natruijr van ondeuchd, en onvreede;
130 naspeurdijto tis den wegh gebaantp tot Deuchd te leeden.q
r
Boosdaaden strijden al hier tegens in t'gemeen;
s
Oprechte vroomheijt stemt hier gansch mee ouer een.
t
Onchristen Christen mensch onbuijglijk door schriftuijre
u
v
komt leert dat Deuchd ook nutt uijt wet is der Natuijren.
w
135 Al waarder Godt, noch Hel, noch Hemel-eeuwe vreucht

a

b
c
d
e
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g
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de vier tijdperken op aarde naar verdorvenheid in afgaande lijn gekarakteriseerd door zilver,
koper en ijzer; de aera van het goud, d'eerste tijt was de gelukkige periode, die onderging
door de hebzucht van de mens. Smijdig is hier een epitheton ornans, waarbij de betekenis
buigzaam, gemakkelijk te bewerken niet geactiveerd wordt
de deugd van de integere mensen
weldra
het bozer, perverser worden van de tijd
toespeling op de keuze die Hercules moest maken: òf de gemakkelijke, brede weg der lusten
volgen, òf de steile, smalle nemen die naar de deugd voerde, hemelwaarts
sterke en goede helden worden de beschermers der zwakken
muziek en zang, die in staat waren de driften te beheersen, de ziel te reinigen en zo de
mensen met elkaar te verzoenen
de rede vindt in de natuur voor ieders heil algemeen geldige rechten
het voor alle burgers gelijk geordende bestuur, het geordende bestuur waarvoor alle burgers
gelijk zijn
op deze wijze (nl. wat in het vorige vers is vastgesteld)
deze gevolgtrekking uit waan (= een mening die op ondeugdelijke gronden berust)
voortkomend; wijst terug naar het onmenschlijk vechten (vs. 126), dat weer terugwijst naar
vs. 112-114
mist van de dwaling
aanvankelijk
te verbinden met ondeuchd, en onvreede (=strijd)
indien gij het goed nagaat
geëffend
lees: om tot Deuchd te leeden
slechte daden zijn hiermee alle gemeenlijk in strijd
integriteit
onverzettelijk, star op grond van de bijbel
beide vormen zijn imperatieven
dat deugd ook nuttig is voortspruitend uit de natuurwet
noch eeuwige hemelse vreugde
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a

dat dij dijn eijgen heil doet trachten na de deucht.
b
c
d
Niet wij alleen, t'volgt al Natuijr wets deuchd vol trouwe,
e
f
al watter is zoekt heijl; T'zal quel-verderf al schouwen.
g
De boom haar murgh met hout, met bast, en schors besett,
h
140 en wast staijl zoo ijet hoogs haar sonne-schijn belett;
i
Het lucht-vee als de tijt wil heeten, of verkouwen
j
zoekt na verschil gevoegh dan werm, dan koel landouwe;
k
Het vier zoekt rust om hoogh schoon in een klip beknelt,
l
en t'klaij zinkt na de grondt als al in t'water smelt:
145 De visch gewont tracht aan de zeelt te medecijnen;m
n
o
p
De muijs-hond quijnt haar maagh weet katte-kruijt te vijnen;
q
wat is dat volgt zijn aardt; wat leeft mijt al wat quelt;
r
s
Den mensch verkeert alleen zijn hert na onheijl helt.
t
T'heel-zalich, vrede-rijk, Natuijrlijck, zorgh-leegh leuen
150 men heeft om onnoodruftse zucht, en prachtu begeeven.v
w
Al wat Natuijr hier schept versorghtse van behoeft,
x
y
ist niet verkeert dat zich hier ijmant om bedroeft?
z
aa
Het zorghen breekt geen stroo; t'geeft niet om af te leeuen:
maar wakkre naarsticheijd, en arbeijd moet dat geuen.
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afhankelijk van komt leert (vs. 134)
alles (wat geschapen is)
volkomenheid
geheel oprecht, of: vol vertrouwen
ondergang die kwelt
geheel vermijden
merg
groeit naar boven
vogels
naar het verschil dat aangenaam is, of in overeenstemming met het verschil (nl. in temperatuur)
ofschoon het in een rots is besloten
oplost
tracht zich aan de zeelt te genezen
kat
voorw.bijz.: indien hun maag van streek is (muijs-hond is hier een collectivum)
ook: cattenmente, nepeta cataria, volgens Dodonaeus' Cruyd-Boeck ‘zeer geprezen ... in de
smerten van de mage’. (aant. van De Jong)
wat bestaat (existere)
achtergeplaatst bijv.nw.: boze (mens)
neigt zijn hart naar onheil, d.i. kan zijn slechte neigingen niet in toom houden
het volkomen zalig
begeerte naar dingen die men niet nodig heeft en waarvan de luister de begeerte opwekt
heeft men laten varen
voorziet zij van het nodige
betekent het niet afdwalen van de rechte weg
dat iemand zich hierover zorgen maakt
het bezorgd zijn haalt niet het geringste uit
het verschaft niets
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155 zoo vlieght ook onbetreurta de voghel om zijn kost
b
met lust in t'werk, daar toe is hij met doen gedost.
c
En arbeijt is den mensch recht als de Vogel t'vlieghen,
d
ook tott lijfs welvaart nut; Dies Iookt jongh inder wieghen
e
het kint beweeght te zijn; Dies achtment' groote baat
160 voor swanghbaar vrouw, en vrucht dat zij te metf wat gaat.
g
T'beweghen sterkt den mensch; en wilment zich onthouwen
h
i
het lijf swakt, t'leefbaar-heet lijfvoedich zal verkouwen.
j
k
Al t'vee ook aast, en sterkt door arbeijt zijn Natuijr,
l
m
en hebben kost te noot; T'behoeven kost niet duijr:
165 maar overvloet teelt sorgh. Hier doolen allen menschen
n
dat zij al schort hen niet noch meer te hebben wenschen.
Wij zijn elk anders last; Ia quel-duijvels onvroet,
o
maar meest ons eijgen selfs, dat elk na overvloet
pq
dus jaaght; genoechden wij an nooddrufts slecht behoeuen
170 elk had genoech; geen mensch zou van gebrek bedroeven.r
s
Tot lichaams onderhoutt Natuijr eijscht cost en kleed;
t
u
v
Dit schaftse dat de mensch vint alle jaar gereet;
Voor hondert jaars behoeft zietmen ons huijden zuchten
w
x
vergeefs: Natuijr want geeft maar jaarlijx leefbaar vruchten.
175 Bevrijt voory ongeval, pest, wurm,z krijgh, vloed, of brant

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

zorgeloos
met dons bekleed; er is een woordspeling tussen doen = dons en het werkw. doen
en arbeid hoort bij de mens
nuttig voor de gezondheid
daarom heeft het jonge kind in de wieg de onweerstaanbare drang zich te bewegen
nu en dan
en wil men het zich ontzeggen, wil men het nalaten
de levenskrachtige warmte
lichaam voedend, noodzakelijk voor het lichaam; lijf-voedich is een achtergeplaatst bijv. nw.
voedt zich
complexie (vgl. vs. 162 en aant. daarbij)
hebben voedsel voorzover het nodig is
het nodig hebben (nl. de bevrediging daarvan) is niet duur, gaat gemakkelijk
al ontbreekt het hun aan niets
maar het meest zijn wij onszelf tot last en onze eigen kwelduivels
de eenvoudige behoeften van wat men nodig heeft
voorw.bijz.: indien enz.
zou zich zorgen maken over gebrek
Tim. 1 6:8 Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn
nl. cost en kleed
dat het
het gehele jaar door
voor de behoefte van honderd jaar ziet men ons heden nodeloos zuchten, kermen
want de natuur geeft ons echter, toch ieder jaar weer levenskracht gevende vruchten
bescherming tegen
uit de talloze middelen voor afdrijving van wormen uit het lichaam, blijkt wel hoevaak die
voorkwamen. Worm kwam ook voor als naam van ziekten. Het Mnl. Wb. IX, 2810 geeft een
voorbeeld: dye worm of pyne des hoifdes, vgl. ook dauwworm, een huidziekte, vooral bij
kinderen, die blijkbaar door de volksmond aan wormen werd toegeschreven
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a

tot s'levens heel behoef, al ismen Heer van t'landt
b
kan geener menschen zorgh hem eenmaal vast verwissen;
c
ook mee wat d'een te veel inslokt, moet d'ander missen.
d
e
T'pijnlijk mistrouwen Goods, en d'angstvloo voor gebrek
180 in zorghe woeden doen, ja vechten menschen gek.f
g
Is dit geen gekheijd dat wij goe lust der Natuijren
h
i
door ikheijds eijgen wil tott ons verderven stuijren?
j
Natuijr-lust heeft een eijnd, de waan-lust nimmermeer;
k
al hooptmen schoon veel schats, noch slooftmen even zeer.
185 stelt Plato elk geen taxtl die niemant mach vermeeren?
m
En Christ verbiet de zorgh; Dit wil Natuijr ons leeren
die meer geeft dan zij eijscht; waar elk hier mee te vreen
n
al t'volk waar rijk; slaat gaa of u van t'algemeen
o
p
ijet meer als noodruft komt; Ia ghij moet droeflijk doolen
q
r
190 zoo meer ghij eijgent-ijet; t'wert andren ook ontstoolen.
s
Doch wert u nimmer ijet meer eijghen, als t'gebruijk.

a
b
c
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f
g

h
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ten gehelen dienste van het leven
kan de zorg van geen enkel mens hem eens en voor altijd stellig verzekeren, nl. de
bescherming tegen enz.
bovendien, daar komt nog bij
het smartelijk wantrouwen in God (nl. in Zijn goedheid)
de angstvleug(?)
dwaze mensen
de lust gegeven door de natuur is op bevrediging van de door haar gewekte behoeften, naar
voedsel, naar drank, naar sexe uit, maar niet op die van oververzadiging; vandaar dat Spiegel
spreekt van de goe lust
volgens W.N.T. VI, 1452 een vorming van Spiegel naar het Latijnse egoismus; het ik dat
geheel op zichzelf betrokken is, dat alleen uit eigenliefde handelt, waaruit eijgen wil voortkomt,
en dat buiten zich geen enkele kracht aanvaardt
wij misbruiken de goede lust der natuur door oververzadiging, die ons in het verderf stort, wij
begeven ons buiten de grenzen die de natuur ons gesteld heeft
zie vs. 181; de lust die de rede als meerdere aanvaardt, heeft een beperking van de
noodzakelijke behoeften; de waan-lust d.i. de lust die de waan, de mening die beantwoordt
aan de wensen van de hartstochten, ons ‘aanpraat’ is niet te bevredigen
al ... schoon - ofschoon
vastgestelde hoeveelheid (waarop iemand recht heeft)
vgl. Matth. 6:25; zie aant.
dat wat allen gemeenschappelijk geschonken is (door de Natuijr)
(of gij) iets meer dan wat gij nodig hebt, krijgt
schandelijk
hoe meer gij u toeëigent, tot uw eigendom maakt
zelfs, bovendien
toch wordt iets nooit meer uw eigendom dan voorzover gij het kunt gebruiken
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T'goet blijft gemeen al ist schoon in vrekkaarts fuijk.
Heijlzamer rijkdom was der vrijer gulden jaaren
b
der Christnavolgers al, der eerster cluijsenaaren
Aanziet het pluijm-gediert, de leelitgens op t'velt
cd
e
Natuijr versorcht het al; of zijn wij min getelt?
f
zij heeft ons meer begaaft inwendich, en uijtwendich.
g
h
Wij maaken zelfs ons zelfs door misverstandt ellendich.
i
Geen schat maakt ijmandt rijk: Godt heeft het wel gevoecht
ghij zijt, al zijdij naakt, rijk zoo u wel genoecht.
Gaat heen ten bosschen waart den Eekel spijs laat strekken,
drinkt water toe, laat riet, of stroo, of rijs u dekken,
tott kleed neemt beesten wol; of is der kleeren dracht
maar qua gewoont? slaat ga, dat ghij licht buijten clacht
j
bloot went u teerste leen, u maagh-krop, ooren, ooghen;
k
l
zout niet al t'lichaam doen wil ijmant daar na pooghen?
m
Zoo wie na noodruft slecht behoeft en zorghe stelt
n
is rijk; van ongeval en ziekten min gequelt.
o
p
q
r
De Teeringh, water, bort, ijcht, steen, en andre qualen
s
door zorgh en overvloedt de menschen meest behalen.
t
u
v
Elk is haast rijk. Anmerkt Diogenes, sint Ian
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tot allen behorend
Heilzamer rijkdom was die van de vrije gouden jaren van alle (werkelijke) navolgers van
Christus, van de eerste kluizenaars
zie Matth. 6:26, 28; vgl. tevens de aant.
de natuur zorgt voor alles; dit is geen uiting van het Deus sive Natura, de natuur is hier ancilla
Dei, dienstmaagd Gods
of zijn wij minder in tel? Zie aant.
vgl. het laatste gedeelte van Matth. 6:26, ook de aant. bij de vorige verzen
zelf; de herhaling van dit woord legt sterke nadruk op onze schuld
door schuldig onbegrip rampzalig; ellendich is pred. attribuut
goed geordend
uw hals en eventueel bovenste gedeelte van de borst
nl. wennen
daar naar streven
deze zin is onderw. bij is rijk; de betekenis: evenzo die behoefte en bezorgdheid in
overeenstemming brengt met de eenvoudige eisen van het nodige (is rijk)
door
waterzucht
cholera, in tegenstelling tot de Aziatische, inlandse cholera genoemd
een reumatische aandoening
steenachtige formaties in de nieren of de galblaas
zich op de hals halen
gauw
Diogenes van Sinope was een tijdgenoot van Alexander de Grote. Hij wordt nu zeer
verschillend beoordeeld. Aan de ene kant als een voortzetter van de Socratische filosofische
traditie, aan de andere kant als een man met burleske, asociale, anti-culturele trekken. Deze
kennis was vreemd aan de zestiende eeuw. Spiegel zag in hem een voorbeeld van een
strenge levensopvatting, die alle overbodige luxe verwierp en zich vergenoegde met het direkt
noodzakelijke
Johannes de Doper; Johannes nu droeg een kleed van kemelhaar en een leren gordel om
zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Matth. 3:4. Dit rigoureuze
in kleding en voedsel sprak Spiegel aan. Johannes paste in deze context
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die waren rijker beij, als ellix tijts Tiran.
b
c
d
De reedste rijkdoms wegh, óón zorgh en zot bedroeven
e
is in ons macht; door t'leeren luttel te behoeven.
215 Al willensf Martelaars zijn wij van overvloedt.
g
zeer luttel, of geen mensch merkt wat voor heijlbaar goet
h
gereet in kleijn behoef van noodruft is verborghen
vrij van gekijf, gevecht, van moorders angst, van zorghen.
i
Laas overvloedt door valsche noemingh rijkdom heet,
220 en lekkre diere spijs,j wt brood men suijker eet
k
als hongher gave smaak door arbeijt zoet doet rijzen,
l
terwijl de luijaart walght van kostel lekkre spijzen.
m
An t'kleijn genoeghden eerst de zaligh' eeuwe slecht;
n
o
na zietmen baart terstont het mijn, en dijn gevecht;
225 doch t'heeft ook onderscheijt;p Elk dierq behoeft hier nootlijkr
s
het mijn en dijn; Het veel toeeijgnen is maar dootlijk:
t
u
v
zoo wel gerekte zorgh voor ons als kind, of wijf
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als de tiran (heerser) uit de tijd van ieder van hen: resp. Alexander de Grote en Herodes
de vlugste weg naar rijkdom
zonder
dwaas verliezen van geluk
zie aant.
geheel uit vrije wil offeren wij ons op voor de overvloed
weinig (sc. mensen)
klaar ligt in de geringe behoefte van het nodige
door onjuiste terminologie
lees: en ... spijs heet rijkdom
als honger een onbedorven smaak door zoete (bevrediging schenkende) arbeid doet ontstaan
dure
met het geringe stelde de gelukkige eenvoudige aera zich eerst tevreden
vervolgens, daarna; staat in tegenstelling tot eerst in het vorige vers
lees: daarna baart het mijn, en dijn terstond gevecht - zietmen = neemt men waar
toch moet er wel verschil gemaakt worden
levend wezen, schepsel
overeenkomstig zijn behoeften, te zijnen nutte
het zich meester maken van veel is alleen maar dodelijk, nl. voor het leven in overeenstemming
met de natuur, met de normen door God gegeven
zo ook
(onnodig lang) volgehouden, overdreven
is een precisering van ons
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diet vaak tot schade dient, en t'quetst ons ziel en lijf.
b
c
T'zijn veeltijd doornen fel: zal ook de Vader draven
d
e
f
voor t'kind, die na voor t'zijn, zoo zijn wij eewich slaven,
g
h
en niemant trekt genot: maar zulk is wijs, en vroet
i
j
dien noodruft rijkt, en die zijn kindren zoo opvoett,
k
l
leeft int' gemeen, wil niet vrek om zijn deeltgen wroeten;
m
n
De snijer schutt zijn kout, de schoester kleed zijn voeten,
o
De bakker, en de brouwer kooken broot en bier,
p
q
r
De Huijsman zuijvel schaft; de veen-vos boet zijn vier,
s
t
Dit vreemt lant leevert rogh, en t'ander parst zijn wijnen;
u
t'was inde gulden Eeuw niet zoo gereedt te vijnen.
v
w
Hij werkt ook in t'gemeen, en vint zoo bett gerieff
x
y
in dees tijd, als in die: Wat dunkt u waart u lief?
Dat ghij u brouwer zelfs, u bakker, weever, snijer,
u smit, u timmerman most zijn? ghij zijt veel vrijer.
z
Nood wissel ambachts oorzaak zijn van groot gemak,
aa
bb
en t'geld hun makelaar; al heeft mer op de hak
cc
t'is in zich zelven nutt. T'liegt al aan ons mishandelingh.
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die wijst terug naar kind, of wijf; die is meew.vw.
het zijn dikwijls scherpe doornen (ze veroorzaken lelijke wonden)
zal toch, zal immers; hier begint een voorw.bijz., de hoofdz. is: zoo ... slaven
daarna, vervolgens
voor het zijne (nl. kind)
dan
zo iemand
verstandig, een - reeds in de middeleeuwen - veel voorkomende combinatie van synonieme
woorden
wie het noodzakelijke rijk maakt
in die geest
leeft voor de belangen der gemeenschap
lees: zulk leeft ..., zulk wil ...
weert af
schoenmaker
bereiden: bakt brood en brouwt bier
levert
veenboer
ontsteekt.
vooral de landen aan de Oostzee
o.a. Frankrijk
niet zo gemakkelijk te vinden
hij vervult zijn taak in de samenleving
en vindt zo meer wat hem te pas komt
lees: als in die tijd (= de gulden Eeuw)
zoudt ge het op prijs stellen
de ambachten die de uitwisseling van wat iemand nodig heeft verzorgen
lees: en t'geld is hun makelaar, d.i. het geld is hun tussenpersoon
al heeft men er een hekel aan (nl. aan het geld)
het hapert geheel aan het feit dat wij er verkeerd mee omspringen
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Het komt u al te goed zijdij oprecht van wandelingh:
cd
maakt zellefs Lauer-spruijt de tijt die ghij beleeft
e
f
dats u (wildij ghij meucht) een gulde werelt geeft.
g
h
De tijt is al alleens, geen beter wilt versieren:
i
j
Iss' u quaad? dat doen u verkeerde snoo manieren.
k
Ghij vint an huijsgebouw, an kleeders, drank, en spijs
l
in dees tijd, als in die meer voordeels zijdij wijs.
zoudij voor terwen broot rauw'eekelen begeeren?
slaapt ghij beter in t'stroo als op gedrooghde veeren?
m
Woondij in t'dampich duijster hol met meerder lust,
n
dan dat ghij warm, en droogh in t'woonhuijs voeghlijk rust?
o
p
genoeght maar aende tijt, en voor val uwer jaaren;
leeft dankbaar tegens Godt in al u wedervaaren
q
Zoo leefdij wenschelijk: t'zij ook wat u geschiet
r
denkt mij komt hier niet toe; t'is gift wat ik geniet.
s
Volght der Natuijren wett, zoo quelt u geenen morghen,
t
en arbeijt zonder zorgh, dan zal u Godt bezorghen.
u
Dijn handen rept; Natuijr geeft ruijm wes men behoeft
v
w
Daar streeft ghij mee zoo t'hert door vrekheijd is bedroeft.
x
Als ook komt kommerkans door traghe leegheijd plaghen,
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alles komt te uwen goede
zijt gij eerlijk van gedrag, van levenswijze
uw leven
maak zelf uw leven tot een lauwerspruit, d.i. tot het begin van iets eervols, iets goeds
wilt gij het, gij kunt het
opdat zij (=de Lauer-spruijt) u een gouden eeuw, d.i. heil, geluk geeft
de tijd blijft geheel dezelfde
wil geen betere indenken
is zij u slecht gezind
dat ligt aan uw tegen uw natuur ingaande verdorven gedragingen
woonhuis
lees: in dees tijd meer voordeels als in die (nl. in de gulden tijd)
vochtig
gerieflijk
wees tevreden
en wat u ten deel valt in uw leven
zoals het behoort, goed
denk, mij komt hier niets van toe, ik kan op niets recht doen gelden, het is mij alles geschonken
dan kwellen u geen zorgen voor morgen
geven wat ge nodig hebt
genit. van wat, de genit. is afhankelijk van behoeven
daartegen strijdt gij, komt gij in verzet
indien het hart door gierigheid uit zijn evenwicht is gebracht (de harmonie is verstoord)
lees: Daar streeft ghij mee als ook komt ... plaghen; d.i. (Daar tegen strijdt gij) evenzo als de
tegenspoed door slappe beuzelarij komt plagen, kwellen
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werkt, wint, spaart in u jeucht voor winnelooze daghen:
Maar heel t'onrecht beheerst de giericheijd den mensch;
b
doch steelt dees door den bank meest elk eens zielheils wensch.
c
d
e
zom ander quellen haar met ijdel eer hovaardich;
f
g
zulk acht hem zelven eel, zijn even mensch onaardich
daar wij elkander doch van oorsprongh zijn gelijk.
Wat is de hooghste mensch? wint, asch, drek, vuijlnis, slijk.
Van aart zijn wij all' een de Heer, de slaaf, de vrije,
dus drijft Natuijr den mensch geensins tott hovardije.
Natuijr port al tott heijl, en afschrikt van gequel;
h
i
Nu is hoomoeds onmacht der praalers aardsche hel:
j
Dit wederstreeft geheel der menschen heil-lust teghen
k
al schijnt hij ten verderf tott eijgen liefd geneghen;
l
Die zoekt eenvuldich heijl: maar waan, en misverstsandt
m
n
misbruijken goede lust tott quel begeertens brant
o
p
door achteloos versuijm in t' noodich overweghen
q
des onheijls in hoogh-moeds mis-greepen blind geleghen.
Wat zoekt u eijgen liefd? nutt, voordeel, heijl, geluk.
r
Wat geeft hovaardicheijd? scha, onvernoeghtheijd, druk.
s
Wes draaghdij hooghe moed? op schoonheijt? snelheijt? krachten?
t
bij leelij, voghel, stier u bòògh is ringh te achten;
En tis noch al geleent, en niet u eijgen goett;
u
v
of geeft gewonnen haaf dijn ikheijd hooghemoedt?
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dagen waarin niet verdiend kan worden
door elkaar genomen
anderen
kwellen zich
trots opgeblazen
menigeen
onedel en dus verachtelijk en grof
de onmacht van de hoogmoed om zich waar te maken
pochers
is in tegenspraak met; Dit wijst terug naar het vorige vers
tot zijn onheil
op eerlijke wijze, ongecompliceerd
de lust gegeven door de natuur; deze lust is goed omdat zij alleen bevrediging der behoeften
nastreeft
de gloed van de kwellende begeerte
onnadenkend verwaarlozen
noodzakelijk overwegen
gelegen in de blinde dwalingen van de hoogmoed
leed
genit. van wat, waarop
is uw pralen, uw aanmatiging gering te achten
bezit, goed dat men verdiend heeft
zelfverheffing
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Wat is in rijkdom dijn, daar du op trost met reeden?
b
c
d
e
in t'kostel baggen schat, kleed, hoven, huijsen, steeden?
f
der steenen schoonen glans?, der paerlen maxel rond?
g
des werkmans kunstigh werk? de verw,' wol, zijde blont?
h
wtheemsche bloem? en kruijt hooghachtbaar? welgedaanheijt?
i
j
verscheijden welfsels groen? boom-vleghtings aangenaamheijt?
k
l
m
n
o
gezaaghde sprokkelsteen? toets? porphier? gitt? albast?
p
q
de hooghe Tooren-zaals met schilder-kunst getast?
zegt isser iet daarop du dij met recht mooghst roemen?
ist schoone niet des werkmans kunst? en steenen? bloemen?
r
s
gewas? of dierkens vlies? dat dij geensins betreft?
t
t'is waans-laat-dunken, die dijn trotse moet verheft.
u
Aard-bevingh, oorlogh, brandt, vloed, pest, ja schijn-vrinds dagghe
v
ontschaakt licht schoonheijt, sterkheijd, snelheijd, hof, kleed, bagghe.
w
Al zijt ghij koningh-rijk, of eel, of sterk, of schoon,
x
y
dees ijl goetdunkentheijt behaalt onmacht tott loon,
z
het avontuijr tott vrouw. Wat maakt dij dan hoomoedich?
aa
De gaven des Fortuijns zoo wankelbaar, rampspoedich?
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wat is in rijkdom het uwe, waarop gij u terecht kunt voorstaan
in de schat van kostbaarheden (kostbare sieraden)
sloten, kastelen
statelijke huizen
hofsteden
de ronde constructie der parels
lichtgele zijde
schoonheid, fraaie, sierlijke vorm
groene bladergewelven in grote verscheidenheid
de lieflijkheid van dooreengroeiende bomen
marmer
donker gekleurde steen voor ornamentiek
donkerrode steen, waarin zich volledig ontwikkelde kristallen bevinden; een kostbare steensoort
zwarte, glinsterende steen, gebruikt voor sieraden (bv. halskettingen van git)
een zuiver witte steensoort, min of meer doorschijnend, veel gebruikt voor kunstvoorwerpen
de hoge zalen in torenachtige gebouwen, sloten; hooghe kan hier ook gebruikt zijn in de
betekenis van verheven
volgestopt
vacht (van een schaap)
dat u helemaal niet raakt, waaraan gij helemaal geen deel hebt
de laatdunkendheid van een valse mening
dolk
ontrooft
machtig als een koning
deze zinledige eigenwaan
haalt zich onmacht op de hals
lees: behaalt het avontuijr tot vrouw, d.i. haalt zich het Lot (de Fortuin) als meesteres op de
hals
onzeker
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Of trost ghij zin-rijk op u wakker gauw vernuft?
c
d
e
dijn trots tuijgt diens gebrek, of t'is bij dij versuft.
f
Wie ijet verstandich merkt niet hier in onvermooghen?
Wie heeft zich kloek geacht oijt die niet is bedrooghen?
Dus blijft hoovaardicheijd ijl, ongegront, onnutt,
g
geen heil-begeertens witt; maar waan-lusts valsche stutt.
h
i
diens schijn-heils onversadicheijd baart heil-loos wroeghen,
j
Wat praalzott zaaghdij oijt aan eer ontfangh genoeghen?
k
l
m
Natuijrlijk spoort den mensch na vreuchdelijke rust;
Maar is door misverstandt hoogheijd dijns hertsen lust?
n
staat ghij naar groote faam? na landen te bestuijren?
o
p
het rooft u rust, ghij moet die vreemde lust besuijren.
qr
s
Tott staat, noch eersucht dan is niemands aart bereijt;
t
u
Des schijn-heijls valsche waan ons onbedocht verleijt.
De Faam, en hooghe ampten schijnen heijl te geven
v
w
den zotten reukeloos die s' onbedocht ankleven.
x
De waan lokt heijl-begeert door schijn-goed in getreur.
y
z
zij zien op eer-gerucht, en staaten maar van veur.
aa
Na vintmen onrust, angst, verdriet daar in geleeghen
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laat gij u voorstaan
zinvol; de betekenis van het vers: is het wel zinvol dat gij enz.
toont
diens (nl. van het vernuft) tekortkoming; als dat vernuft niet tekort schoot, zou iemand niet
aanmatigend zijn
of het (nl. het vernuft) is bij u afgestompt
wie enigszins verstandig merkt hierin niet machteloosheid op?
niet het doel van begeerten naar heil, maar de onwaarachtige steun van vermeende lust
wijst terug naar waan-lust in het vorige vers
kwellen, folteren
zich tevreden stellen met de ontvangen eer
van nature
streeft naar
genoeglijke
streeft gij naar
die onnatuurlijke lust
duur betalen
lees: Tott staatsucht, noch eersucht
zucht, begeerte naar hoge staat
nu, echter
bedrieglijke mening
onbezonnen, zonder er bij na te denken
achtergeplaatst bijv.nw.: lichtzinnig
waaraan zij zich onnadenkend hechten
lokt (door de heilbegeerte te prikkelen met schone schijn) in bedroevende omstandigheden
roem
van te voren (nl. voordat men de roem en de hoge staat heeft)
daarna; in tegenstelling met van veur (vs. 324)
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bedaartmen zich, hoe kan Natuijr daar toe beweeghen?
c
of ook tott nijdicheijd? of haat? maar achteloos
d
wert elk door misverstand, en ikheijd zellef boos.
e
f
Wats nijt? een herten leet in spoet van ander menschen.
g
330 mach ijmants heijl-begeert Natuijrlijkh hertzeer wenschen?
i
Wats haat? verdilgens lust van recht, of schijnbaar quaat.
j
k
zegt tott Natuijrlijk quaat vind ik natuijrlijk haat,
l
t'is recht: die haat is goed. Uijtbeelt nu ware quaatheijd
m
Goetheijd-ontbeeringhs-schult door suijmnis, of versmaatheijd,
335 haat die vrijn daarze is;o doch in u zelven meest.
p
zelf werden goett besorgt meer als voor andren weest.
q
rs
De goetheijd ellix heijl; en quaatheijd is heijlloosheijt;
t
u
De wijs' eerbarmend' haat dies ander menschen boosheijd:
v
Om die ziel-ziekt uijt haar te drijven hij zijn best
340 doet, als een heijlzaam Arstw uijt lichaam koorts, of pest;
x
Die bruijkt na zaak, of stont of zoet, of bittre dranken
y
z
aa
met jeuk, of smert, door lust, of pijn na eijsch der kranken:
bb
Hij vlijmt, hij snijt, hij zaaght wel leeden af uijt noot;
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komt men tot zichzelf (dan vraagt men zich af)
hoe kan de natuur daartoe verleiden (nl. tot het verlangen van eer en hoge staat)
vijandigheid
slecht
afgunst
voorspoed
kan
door de natuur gedreven
de lust om het werkelijke of schijnbare kwaad te niet te doen
indien gij zegt
tegenover het kwaad dat tegen de natuur ingaat, stel ik de haat die de natuur mij toestaat
beschrijf, definieer ... (als)
schuld van het niet-bezitten van goedheid door nalatigheid, of door versmading (nl. van de
goedheid)
zonder terughouding
bij wie gij ze aantreft
heb meer zorg voor uzelf om goed te worden dan voor anderen (om goed te worden)
lees: De goetheijt is ellix heijl
lees: quaatheijd is ellix heijlloosheijt
het ontberen van heil, d.i. het ontberen van de gerustheid des gemoeds
met ontferming
daarom
nl. de boosheid
een genezing brengend arts
naar ziektegeval of ogenblik (men hechtte veel waarde aan de invloed van de tijd van het
jaar)
bij jeuk of smart
ondanks lust of pijn (de arts let niet op lust of pijn)
naar de omstandigheden der zieken het nodig maken
snijdt met een vlijm, een scherp mesje om te aderlaten
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zoo doet ook d'overheijd daar boosdaads anwenst snoot
c
onheelik tott verderf van landen strekt en steeden;
d
gelijk een vierich litt doet rotten d'andre leeden.
Als ziektes, quaatheijds haat natuijrlijk strekt tot heijl
e
f
g
van diese heeft. doolt hier u witt? zoo blijkt u feijl.
zoo snoo ondankbaarheijd op dien u dank is schuldich
h
u hert tott haat beweeght, en wert niet onverduldich;
i
speurt na des zellefs gront; zoekt wat tott haat bekoort;
j
T'is daar ghij goetheijd wenscht, en hoopt, ghij quaat bespoort.
Ghij waande, hoopt, en wenscht hem dankbaar u te wesen;
k
En dankbaarheijds heijl-deuchd die zou zijn ziel genesen;
l
zoo wenst u haats begin hem zielheijl inden gront,
m
het eijnd ook zullix zij; d'ondankbaar ziel gesontt
n
te maaken doet u best; En wilt door haat niet krenken;
bruijkt alle middel die ghij hier toe kunt bedenken
o
met zachtheijd alderliefst: Want elk is zoo gezintt,
p
q
dat toegift reklijk meer, als strakke strafheijd wint.
Maar zoo gheen zachte deuchd tott deuchd-min kan verwekken,
r
laat daar rechtvaardicheijds, en sterkheijds plaijster strekken.
s
Doch wijselijk bestuijrt na heijl-lust u begin,
t
u
dat nevels misverstand u niet drijf vande pin.
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waar
verderflijke gewenning tot slechte daden
ongeneeslijk
een geïnfecteerd, ontstoken lichaamsdeel
evenals verzet tegen ziekte strekt afkeer van het boze (slechte) op natuurlijke wijze tot het
heil (genezing) van degene die ze heeft (nl. de ziekte of de boosheid)
dwaalt hier uw doelstelling, uw streven (raakt uw streven van de juiste weg af), d.w.z. bezit
ge niet de ‘natuurlijke’ haat, afkeer tegen het kwaad
in dat geval komt uw tekortkoming aan het licht. Vlamings verklaring: ‘Indien dit uw oogmerk
niet is, blykt het klaer dat gy mis zyt.’
indien lage ondankbaarheid van degene die u dank is schuldig uw hart beweegt tot haat tegen
hem, raak dan niet buiten uzelf (betoom u dan)
in verzoeking brengt en verleid
waarneemt
deugd die heil verschaft
oorsprong van uw haat (afkeer)
moge het eind ook zodanig zijn
schade berokkenen
gestemd
soepele toegeeflijkheid
onverzettelijke strengheid
dienst doen
bestuur uw begin met het doel heillust te bewerken
onjuist inzicht veroorzaakt door een verduistering (nevel) van de geest
in de war moge brengen
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365 laat diea u haat van t'quaat op t'schepsel goet niet stuijren,b
c
of ghij misbruijkt de goe haat tegens haar natuijre,
d
tott u, en anders quets. zoo bijt den hont den steen
e
uijt waan tott zellefs scha; vergeefs, en tegen reen
f
g
doet hertstochts onvernuft diens eijgen tanden breeken,
370 wiens heijl-geer oochh is op den quetser zich te wreeken:
i
zoo ook u haats begin t'goett schepsel meent die niet;
j
k
maar quaatheijd, die als ziekt zijn ziel hout in t'verdriet,
l
zoo voelt ghij u geneijgt u naasten te eerbarmen;
m
n
ziet ghij verdrukken vrouwen, kind, zott, kranken, armen
375 door menschen, beesten, ziekt, of waternoot, of brant
o
die help-lust help hier ook, om naastens misverstant
p
q
en ziel-ziekt (die ghij haat uijt jonst tot hem) te heelen;
r
Dus blijkt wat goed' en quade haat natuijrlijk scheelen.
s
Nu ande toornicheijds verwilgde rasernij
380 die schielijk eerment waant steeltt redens heerschappij,
u
v
w
zoo dat wij als verrokt, verwoedt, eenrins, onraalijk
x
een ander als ons zelfs op t'alder hoogst zijn schaalijk.
y
Zoo t'huijs bouvallich zich met t'geen breekt daart op valt
z
aa
vergeet ons heijl, en plicht; t'verhitte bloet dat walt,
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wijst terug naar nevels misverstand
laat die uw haat (afkeer) van het kwaad niet afsturen op het schepsel dat (in de grond) goed
is
de goede haat (afkeer), nl. die welke gericht is tegen het kwaad, niet tegen de bedrijver
daarvan
lees: tott u(w) quets, en tott anders quets
onverstandig, tegen verstandelijke redenering in
redeloosheid
wijst vooruit naar het volgende vers
wiens oogmerk uit begeerte naar heil voortkomend
evenzo heeft uw haat (afkeer) in oorsprong het niet op het goede schepsel gemunt
als een ziekte
in een ellendige toestand
medelijden met uw naaste te krijgen
indien gij ziet
leed aandoen
moet helpen; die wijst terug naar vs. 374-375
wordt bepaald door naastens
uit liefde
van nature
wat betreft de door de toornigheid toegestane razernij (=furor=woede-uitbarsting)
drukt hier het onrechtmatige van de handeling uit
uitzinnig
stijfhoofdig, halsstarrig
onberedeneerd
schadelijk
zo ook stort het bouwvallig huis in met hetgeen waarop het valt
het onderw. bij vergeet is vs. 386; t'verhitte ... trillen is een parenthetische zin
het verhitte bloed (verhit door de hartstochten) bruist op (kookt); dat is herhalend aanw.voornw.
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385 t'hert klopt verbaast,a t'gezicht datb brant, de leeden trillen,
c
d
Ons lust gekijf, gevecht, ja moord uijt dronken wille.
e
De gramschap wast bij wijl; hoewel zij meest uijtbreekt
f
in t'galziek heete bloett, dat lichtelijk ontsteekt:
g
Dies ook in Ionghe luij in t'breijn verhitticht dronken
390 zoo bos-kruijt eer als natt, of droogh stroo zal ontfonken.
h
i
snel t'pulver, t'droogh stroo ree; maar t'natte langher hand:
Doch zonder vlam, of vonk noch t'een, noch t'ander brant:
j
gelijk vernuftich, dom, blood, stout, treurziek, blijmoedich
k
meer d'een, als d'ander is koelzinnigh, of heet-bloedich:
l
m
395 Maar geen licht-terghlijk mensch verbelght, of steurt zichn ijet
o
ten zij bij weet, of waan dat onrecht ijet geschiett.
p
Is gramschap dan een lust om ongelijk te wreken?
q
r
s
hoe maghze immermeer in zulken mensch uijtbreeken,
t
(dat waan van anders doen zijn reelijkheid vertutt)
400 die weet al watter schiett dat stiert Godt elk te nutt?
u
Daar toe dat hij is vooghd, noch rechter over anderen?
v
maar dat de schepsels al in rechter vrijheijd wanderen?
w
x
y
z
staat elk der zelver meed' ijet onder s'anders macht?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

verbijsterd
herhalend aanw.voornw.
wij scheppen behagen in
door een onbesuisde wil
soms neemt de toorn toe in iemand (dus geleidelijk)
hoewel hij zich meestal baan breekt in het door gal aangetaste bloed, dat gemakkelijk vlam
vat
daarom breekt hij ook uit bij jeugdige mensen in het opgestookte onbesuisde brein
in korte tijd
langzamer
net als; in dit vers staan telkens twee eigenschappen tegenover elkaar
flegmatisch of cholerisch
gemakkelijk in toorn ontbrandend
maakt zich boos
ergert zich
omdat hij er zeker van is, of meent dat te zijn
onrecht
kan ze
ooit
losbarsten; zulken wijst vooruit naar vs. 400-401
tenzij de waan van anders (willen) doen zijn redelijkheid verdwaast
daarbij (weet hij)
in rechtmatige vrijheid; vgl. I, 497
wijst terug naar schepsels
eveneens
in enigerlei opzicht
onder het gezag van een ander?
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a

405

410

415

420

b

Eens wijs mans heil-lust dies voorzichtelijk zich wacht.
c
d
Als slangh, of bitzich vee wijkt hij der boozer zeeden;
e
f
Te toornen over die vint hij noch recht, noch reeden:
g
Maar om t'eerbarmen wel (want boosheijd smertich quelt)
h
vint hij (naspeurt hijt) dat zijn hart natuijrlijk helt.
i
De kracht heet-bloedich is noch quaat, noch onnatuijrlijk;
j
k
heersch misverstand dat bout u rechterstoel balstuijrlijk:
l
m
De moed is goet; zij reijkt grootmoedicheijt de hant
n
o
p
zijt ghij wijs; werkt ze quaat? dat doet u quaat verstant.
Dit geeft de Tooren kracht ook eijgen heijl te deeren:
q
r
s
Natuijrlijk mach geen mensch aars zellefs quets begeeren,
t
u
noch hier, noch gulsich door des vraat-lusts overlast;
Natuijr eijscht voetsel slechts, de waan-lust lekker brast.
v
w
Natuijr niet, misverstandt leedt af. Diet wel bespooren
x
door anwenst maakt mens' al, daar wert geen vraat gebooren.
y
Als t'voetsel is verteert men dorst, en hongher boet
z
aa
bb
met lust, die is t'lijf nutt, Natuijrlijk, heijlich, goett:
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daarom
is (voorzichtelijk=bedachtzaam) op zijn hoede, nl. bij het handelen
tot bijten geneigde dieren
gaat hij uit de weg
nl. de booze zeeden
noch rechtvaardig, noch redelijk
want slechtheid kwelt smartelijk, nl. degene die slecht is
van nature geneigd is
kracht die voortvloeit uit een cholerisch temperament
misverstand dat wil heersen, waardoor eigengerechtigheid ontstaat
pred. attr. bij dat (=misverstand): dwars, tegen de regels van de natuur in, of postposit. bij
rechterstoel en nadert dan de betekenis: gewelddadig
fortitudo, één der vier hoofddeugden, een eigenschap die verwant is met de toorn en die zich
noch door vrees voor gevaar, noch door angst voor de dood laat bedwingen
magnanimitas, een complementaire eigenschap van de hoofddeugden, in het bijzonder van
de moed; zij heeft twee aspecten: verhevenheid van geest, en standvastigheid in moeilijke
situaties
hoort bij het vorige vers
brengt ze kwaad teweeg
verkeerd inzicht
van nature
kan
anders, nl. door een verkeerd inzicht
in dit geval, nl. van de toorn
overlading
leidt af (van de juiste weg)
die het goed nagaan bemerken
maakt men ze allemaal (de vraten)
lest men de dorst en stilt men de honger
de bevrediging van het dorst- en honger-gevoel geven een aangename lichamelijke
gewaarwording: lust
met de natuur in overeenstemming
heilzaam
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a

Maar zoo ghij zat maakt lust door lekker spijs verbeelden
b
c
de lust Natuijr verkracht, en maakt u slaaf der weelden.
d
e
f
De lust Natuijrlijk eijscht maar voetsel zonder keur:
g
h
De waanlust tegens meugh maar lekkernij stelt veur.
i
425 Verbeelde lust voorkomt goe lustj tott u beswaren,k
l
Des volgh-lusts aartsche hel maakt duijvels martelaaren.
m
Natuijr en tegens niet Natuijr lust ijet begeert.
n
Wie dorst, of hongert eer het voormaal is verteert?
o
wiens heijl-begeert eijscht voor heijl t'geen maar kan schaden
430 zijn maagh tott hoofd, en buijk-zeer gulzich t'overladen?pq
r
Maar t'onwijs land-gebruijk, of vraat-lust angewent
s
vaak meer tot lijfs gequel, als noodruft inwaerts zent.
t
u
In koortsen, quijningh, bort, steen, ijcht, en swaarder euvlen
v
w
doet tegens heijl-begeert volgh-lust haar dienaars sneuvlen.
435 In gaijlheijt,x als in smetsy speurt elk den zelven trant.z
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door in uw verbeelding de beelden van lekkere spijzen op te roepen
de lust brengt de natuur met geweld ten onder
slaaf van de genietingen
zoals de natuur het wil
slechts, alleen maar
zonder voorkeur, nl. geen uitgezochte spijzen
het genot dat de waan voortovert
tegen de natuur in; meer dan voor de bevrediging van het hongergevoel wel nodig is
lust die men zich in zijn verbeelding voorstelt
vgl. vs. 181
tot uw nadeel
de echte hel - daarin duivels. Parallel hiermee de aartsche hel van zondige volglust
(onmatigheid). zij die zó leven gelijkgesteld met duivels; zij lijden aan geestelijke en lichamelijke
kwellingen, zij verbeelden zich daarom martelaren te zijn
de constructie: Tegen-natuur-lust, niet natuur-lust, begeert iets, dus: lust die tegen de natuur
indruist, begeert iets, niet de lust die harmonieert met de natuur
de vorige maaltijd, het eten dat men pas genuttigd heeft
wordt voortgezet in vs. 430
lijd.vw. bij eijscht voor heijl
lees: zijn maagh gulzich t'overladen tott hoofd(zeer), en buijk-zeer
gewoonte in een land, of streek
lees: vaak meer inwaerts zent tot lijfs gequel, als tot noodruft, d.i. (het dwaze land-gebruik,
of het aangewende overmatig schransen doet vaak meer eten (inwaerts zent) tot kwelling
van het lichaam dan tot het noodzakelijk levensonderhoud
ziekte waarbij iemand wegkwijnt, bv. tering; zie verder II, 209
kwalen
zie II, 426
ten val brengen
wellust (sexuele)
smulpartij, overdaad in spijs en drank
dezelfde wijze van doen
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a

Wat draaghter willich veel met onlust Venus brant?
b
c
Aard-teel-lust zoekt een ga, om na-geslacht te winnen;
d
e
dic, en hen erven port Natuijr hen te beminnen,
f
g
zoo mensch, als t'ander vee: Die tocht, en t'eijndt is goett.
h
i
440 Naspeurt hoe gaijle lust die baij verkeeren doet;
j
heeft eijnd, noch wett, noch maat, noch zellefs heijl voor ooghen,
k
vint door onmaticheijt, en volgh-lust zich bedrooghen,
l
Veracht, mistroostich, ziek, en krachteloos; Hij speurt
m
dat teel-lusts maat geeft heijl, en gaijl-lusts onmaat treurt.
n
445
Dus quelt u alle zond, en is de mensch geneghen
o
zijn quets te vlien; hoe kan Natuijr daar toe beweeghen?
p
Het zoekt van aard al heijl; De wegh daartoe is deughd:
q
slaat maar u weghen acht, dit geeft u rust, en vreughd.
r
s
Merkt of niet heijl-lust lokt tott dees hooft-deuchden plechtich?
450 Of zijt niet port te zijn wijs, matich, sterk, gerechtich?
u
v
Weet-geerich zijn wij al : dits t'pontt daar Christ van zeijt,
w
dat u (acht ghij u zelf ) recht tott de wijsheijd leijt.
x
Onmaat haar volgers plaagt in ellik dingh onrustich;
y
zoo moet dan maticheijt zijn wenschelijk, en lustich.
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hoevelen dragen er gewillig met tegenzin de sexuele drang? In de negatie ligt juist sterke
nadruk op het tegendeel
natuurlijke begeerte (drift) tot voortteling
gade, echtgenote
wijst terug naar ga (=echtgenote)
hun kinderen
de dieren
die drift en het doel ervan is goed
beide, nl. Die tocht, en t'eijndt
ontaarden
het onderw. hierbij is gaijle lust (vs. 440)
komt tot het besef dat hij is misleid en op een dwaalweg gebracht
vertwijfeld, wanhopig
doet treuren, zijn geluk (heil) doet verliezen
op deze wijze
wijst terug naar Dus is de mensch ... vlien
alles zoekt van nature heil
Houd uw wijze van leven goed in het oog
de cardinale deugden: prudentia (wijsheid), temperantia (gematigdheid), fortitudo (sterkheid,
moed), justitia (gerechtigheid). In deze volgorde komen de samenhangende bijv.nw. in vs.
450 voor
òf bijw. bij lokt in de zin van: zodat men eraan verbonden (verplicht) is, òf postpos. bij
hooft-deuchden in de zin van: die verbondenheid vragen door hun aard
heijl-lust (vs. 449)
allen
verwijst naar Jezus' gelijkenis der tien ponden; zie Luc. 19:11-27
slaat gij acht op uzelf
bep. v. gesteldheid: zodat zij onrustig worden
lust hebbend, d.w.z. lust die de natuur de matigheid toestaat
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455 Verwaande hoomoetta quelt den mensch daar an versott:b
c
En door kleijn-moedicheijt vloekt hij hem zelf in Godt.
d
e
Het middel van dees twee is starrikheijd van moede,
f
die dient ter menschen heijl in voorspoett, of onspoede.
g
h
In spoett verhoetse ramp, snoo dertelheijds bejach,
460 in ramp-spoett weertze druk, angst, moedeloos beklach.i
j
k
Gerechtigheijt schijnt ijet dit eijgen-heil-zoek tegen:
l
Maar is elk eijgenheijls besorgingh meest geleeghen
m
n
an welvaart algemeen? en heeft die gront, noch stuijr
o
dan door rechtvaardicheijt? zoo ist geen quel Natuijr.
465 Ia zijn wij alp geneijgt t'bekende schoonq te minnen?
r
s
en blijkt gerechtigheijt recht schoon dien diese kinnen?
t
zoo zijn wij all' van aart te lieven die verplicht,
u
v
elk immers na den maat, en eijsch van zijn gezicht.
w
T'blijkt dan dat deuchd verheught; dat zonde quelt ellendich,
470 men doolt in mis-verstandt door achteloosheijd schendich;x
y
Die, Die eijlaas alleen stiert in verdervens gracht.
z
aa
De quaatheijds wortel eijscht hier na bett na getracht.
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laatdunkende hoogmoed
die zich daaraan dwaselijk overgeeft
kleinmoedig is iemand die door zwakheid noch voorspoed, noch tegenspoed kan dragen
het midden tussen deze twee (uitersten), nl. Verwaande hoomoett en kleijn-moedicheijt
een moedige, verheven deugd even ver van vermetelheid als van angst; vgl. VII, 357
tot het heil der mensen
voorspoed
waarnaar de lichtzinnige overmoed streeft
‘Maar zy is een ghetrooste verachtstere van alle anxte ende een vaste burcht voor de
menschlycke zwackheyd.’ Coornhert, Well. V, I, 8
enigermate
gerechtigheid lijkt in tegenspraak tot het zoeken van eigen heil door het individu, omdat zij
gedefinieerd wordt als de wil ieder het zijne te geven, en zich dus ook uitstrekt naar de ander
dit is een voorw. bijz.
hangt voor ieder de zorg voor zijn persooonlijk heil voor het grootste deel af van het algemene
welzijn
zekerheid, noch veilige ontwikkeling
dan is het geen eigenschap die alles wat zich naar de natuur richt, geweld aandoet
geheel
het schoon dat wij kennen
waarachtig schoon
aan degene die haar
dan zijn wij allen door onze natuurlijke aard verplicht die lief te hebben
in ieder geval
naar de scherpte en eis van zijn visie, d.i. voorzover hij die schoonheid (van de gerechtigheid)
ziet en in verband daarmede hoever die liefde kan gaan
het devies van Spiegel
òf bijw. bij doolt: op schandelijke wijze, òf postpos. bij achteloosheijd: jammerlijk
de hel
nl. in het volgende boek
beter te worden overpeinsd
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a

Maar zangh-vreughd ghij bezwijkt: zoo ist ook tijt te rusten;
b
Ten deucht niet watmen dicht ten zij men dicht met luste.

a
b

vreugde in het dichten
het deugt niet wat men dicht
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Hertspiegels derde boek Melpomen

aant.

a

Melpomen t'is u beurt te mennen waarheijts jachte,
b
c
melt u geheimenis, slijpt, en stiert ghij t'gedachte
d
e
f
te peijlen onheijls grond; sweeft met ons hemel-hoogh
g
h
i
ant end-kreijs top-punt staijl in s'hemels mantelboogh
j
5 den mellik wegh hen op. doch mijt het zeer verhooghen;k
l
m
In Merkuurs ringh ons plant, om daar vlak te beooghen
n
(zoo t'oogh-staal dat vermach) des menschelkens gewoel,
o
p
die (als in lent-maants teelt in t'moerich padden-poel
q
r
wanschapen kiekens half der Zeeuscher nachtegalen
10 krioelen over hoops) vastt woeden,u swoeghen,v dwalen:w
x
y
z
Naspeuringh maaghdelijn; wes zuijmdij zaak en stond?
aa
bb
Doch ist geen rijsens tijt, zinkt met ons inden gront
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span (gezegd van trekdieren), associatie met Apollo's vierspan
scherp
het denkvermogen
om te peilen
de grond(oorzaak) van alle menselijke tekort
zeer hoog
in de richting van het hoogste punt van de laatste kring (= sfeer)
bijw.bep. bij sweeft
hemelgewelf
van hier (de melkweg) op, vgl. hgd. hinauf
onthoud u ervan te hoog te stijgen
de sfeer, de ring, waarin de planeet Mercurius zich beweegt
met preciesheid gade te slaan, te bespieden
scherpte van het oog
broedsel uit de lente-maand
in de slijkachtige poel waarin de padden zich ophouden
half mismaakte jongen (omdat ze niet direct op de volwassenen lijken)
der kikkers
verward dooreen
voortdurend
door onmatige begeerten gedreven worden
zuchten
falen (in daden en in het doen van een keuze)
jonge maagd die alles nagaat vgl. IV, 402
waarom
zijt gij onachtzaam in het uitvoeren van de (gevraagde) zaak en komt gij niet op tijd
maar is het niet het juiste ogenblik om omhoog te stijgen
diepte
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De ‘Grot van Plato’ uit de editie van Wetstein. Ook deze gravure is op initiatief van
Spiegel ontstaan, 1602-1603. De man met aureool zou Jezus zijn. Foto: K.B. Den
Haag
a

des werelts aarden bòòm, om grondich na te speuren
b
c
Heeromnes doen; hoe t'komt dat: zij onzalich treuren,
15 dend doch Natuijrlijk heijle dats vreed,f en vreuchde lust:g
h
i
j
Met dit gepaijns begort na d'hooghe veluw-kust
k
l
(recht als de dach-kriek toont haar goudt root marmer vlechten
m
en t'gras met uchtend douw beswaart begon te rechten,

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

m

van de aardbodem, van de aarde
de gedragingen van alle mensen
diep ellendig ontluisterd zijn
die
heil, geluk dat de natuur geeft
gemoedsrust
behagen schept, of: wie toch ... aangenaam is, bevredigt
zwanger van, vervuld met
in de richting van
hier niet te denken aan de kust van de Veluwe, maar kust = regio, streek, dus de streek van
de Veluwe, of de Veluwe; de zin gaat verder in vs. 21
juist toen
het aanbreken van de dag, hier gepersonifieerd, zoals blijkt uit haar ... vlechten; gedacht kan
worden aan de Romeinse godin Aurora; de vlechten zijn goudkleurig, roodkleurig, en van
gemengde kleur, zij zijn beeld voor de veelkleurige horizon
begon zich op te richten
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a

zoo t'vlammich radt des zons diep uijter zee opsteegh,
20 en door diens helderlichtb elk dingh zijn verwec kreegh)
d
hol-bollants uijtkant schier ik Goijwaarts was doorwandert
e
bij Hilfers-beeken-zoom: siet flux het weer verandert,
f
g
een dikke nevelnacht het luijs-stil bosch betrekt
h
die t'al licht geevich licht met swaare damp bedekt.
25 Ik zach, noch hoorde niet, ik voelde niet met allen,i
j
ook rook, en smaak-vermaak was heel in mij vervallen.
k
l
m
opmerkingh hielt mij staan omsichtich, onvervaart,
n
o
maar als na d'eerste schrik mijn moet heel was bedaart,
p
q
r
wracht nare eensaamheijd steek-blind eerbiedich schroomen,
s
t
30 reenwikkende dat dit vergeefs niet was gekoomen,
u
v
dat blint geval niet heerscht, of swerelts schepper viert:
w
Maar dat diet al in als is alle dingh bestiert
x
tott ellix heijl; heb ik met bòògh-zaam hert en leeden
y
z
aldus dien al-beschik, en opper-vooghd gebeeden.

a
b
c
d
e

f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
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t
u
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x
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zo ook
dit staat tegenover het veelkleurige, maar gedempte licht van de dach-kriek
kleur
was ik het grensgebied van het moerassige Holland in de richting van het Gooi bijna
doorgewandeld
Vlamings commentaar: Hilvers-Beken Zoom / Hilverszoom, een dorp in Gooyland. Deze
verklaring gaat echter voorbij aan de Beken. De Jongs interpretatie: ‘... lett. bij de zoom, oever,
van Hilvers beken. In de gemeente 's-Gravenland vermeldt Van der Aa een buitenplaats
Hilverbeek. (A.J.v.d. Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden i.v.). Tegelijkertijd
schijnt Spiegel een woordspeling met Hilversum te bedoelen.’ Dan zou Hilfers-beken-zoom
betekenen: aan de rand van de buitenplaats Hilverbeek, een alleszins plausibele verklaring.
Toch sluit ik niet uit: tot aan de rand van de Hilfers beek, dus, tot de Hilfers beek. Tot de rand
van de buitenplaats Hilverbeek, of, tot de rand van de Hilfers beek.
opmerkzaam-stil, oplettend-stil
overdekt
het alles licht gevende licht = de zon
in het geheel niet
het aangename gevoel, de verkwikking dat / die de reuk- en smaakorganen geven
innerlijke opmerkingsgave
behoedzaam
zonder vrees
na de ontsteltenis van het eerste ogenblik
gemoed, ziel (heel vaak onder het aspect van de emoties)
bewerkte, bracht teweeg
akelige cenzaamheid die geen uitzicht bood
vrees met eerbied gemengd (de ambivalente houding tegenover het goddelijke)
overwegende
zonder doel
blinde toeval
rust houdt
die alles doordringt met Zijn geest
bòògh-zaam hoort bij hert en betekent dan toegewijd en bij leeden in de betekenis van
gebogen, nl. geknield
God, die alles regelt, regeert
dit is de hoofdzin, die voorafgegaan wordt door een inleidende causale bijzin beginnende
met reenwikkende (vs. 30)
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35

a

O al vervullend' een, die alles schepper zijt,
b
c
zelfstandich wezen, zonder stof, of Form, of tijt,
d
Of ijet, dat ons begrip bedenken kan, of vaten,
e
alschoon, almachtich, wijs, en goedich bouen maten,
diet al ten goeden schikt, en elk het beste jont,
40 die alles oorzaak zijt; geen oorzaak dochf van zondt:
g
Ist u wil, ist mij nutt, u inspraak niet verstomme,
h
verbeeldingh, inval, Geest, of Engel, zegt waaromme
i
j
mij dees hel-duijsterheijt dus schielijk overvalt?
k
l
Zin-wakker, stok-stil doch gestrekt in een gestalt
45 quam mij een hellem stem al lijselijkn ter ooren.
o
p
q
Geblindhokt, dwaalbaar eewigh blijven zij, die spooren
r
s
vermetel-achteloos in laat-dunkx schaduw-licht,
t
u
v
zoo uijt, als hoogh te zien met perl, en schil-gezicht,
w
uijt, om haar mede-knecht doen danssen zoo zij pijpen,
50 hoogh, om met kleijn begrip groot eewicheijt begrijpen.x
y
Te weten t'sterflijk hoet d'onsterflijkheijt genaakt,

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y

God die alles voltooit
God, die op zichzelf bestaat in volkomenheid, niet bewogen wordt, maar zichzelf beweegt
stof (materie), Form (forma) en tijt zijn de drie momenten die het geschapene bepalen. God
staat daar buiten, omdat Hij het onbepaalbare Zijn is
begrijpen
goed met connotatie barmhartig
evenwel
Uw (Gods) inspiratie
de wijzen waarop God Zijn inspraak kan realiseren
duisternis als in de hel
onverwachts
met gespannen innerlijke zinnen
terwijl ik doodstil rechtop bleef staan
heldere
zachtjes
misleid (als geblinddoekt)
aan dwaling onderhevig, dwalend
zoeken
aanmatigend onnadenkend
verwaandheid
hierbij hoort te zien: naar buiten kijken in verband met de handelingen tegenover anderen,
vgl. vs. 49
te kijken naar dingen die boven iemands bevatting, macht liggen, vgl. vs. 50
beide zijn oogziekten. Spiegel bedoelt dus dat men uijt / hoogh ziet met beperkte mogelijkheden
hun medemensen te overheersen; de uitdrukking luidt: iemand naar zijn pijpen (= fluiten)
laten dansen
om met beperkte verstandelijke vermogens de grote geheimen der eeuwigheid (die eeuwig
zijn) te begrijpen
te weten hoe het sterfelijke de onsterfelijkheid nadert: de relatie tussen mens en God
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a

55

60

65

70

b

te sluijten dat van niet geen ijet oijt is gemaakt,
c
d
daar zij hoe ijet uijt ijet aars spruijt voor hare Ooghen
e
(van slijm, zaat, dier, of boom) doch niet begrijpen mooghen:
f
Het alderwonderbaarst als zijt maar zijn gewent
g
hoe ongrondeerlijk t'zij men achtet voor bekent:
h
T'min vreemt; maar ongewoon dat noemtmen wonderteekenen,
i
j
zij koonen hemel-gangh thien hemels hoogh nareekenen:
k
Door wat sterr' vreed, of krijgh hier eijndight, of begint
l
weet, die in slechter zaak is nesch, en mollich blint:
m
zegt: ijmant kan een kracht begrijpen zijner zinnen,
n
o
Dit vrucht-loos uijtzien wijst u weetzucht billik binnen
p
te zoeken hemel-heijl in dijner zielen grondt,
q
r
daar aart-weet-geericheijt met woeker loont terstont;
s
t
u
v
als uijtwaarts weet-zucht baart maar entlijk bitter schennis.
w
Hebdij nu ware lust na duijre waarheijds kennis,
x
zoo u heijl-geericheijt, en weet-zucht niet vast slaapt,
y
z
betoovert, en verrokt door erref-zondt betraapt
aa
merkt, waar heijl-loosheijds gront, en heijl in is geleghen,
bb
Dit was gezeijt; Ik voel der bòòmen boôm beweghen,

a
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bb

te concluderen
van niets geen iets ooit is geschapen
terwijl
hoe iets uit iets anders voortkomt
uit slijm, zaad, een dier of boom
als zij er maar aan gewend zijn
hoe ondoorgrondelijk het moge zijn
het minder onbekende (vreemde), maar ongewone
draaiing van de hemelkringen
er werd aangenomen dat er tien sferen waren; zie de aant. bij vs. 4-6
lijd.vw. bij weet
onderw. bij weet; die in eenvoudiger zaak dwaas of blind als een mol is
het onderw. is. die ... blint, zie de aant.
het zich bezig houden met dingen buiten zichzelf
terecht
het opperste geluk
weetgierigheid die de mens van nature bezit
in hoge mate
evenals
begeerte naar kennis van de dingen buiten iemand
tenslotte alleen
pijnlijk bederf
kostbare
diep
van hun doelstellingen weggerukt
verrast door de slechte aan de omgeving ontleende gewoonten
let eens op
bodem
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a

en voor mijn voeten barst een hollen-aarden spleet,
b
afbreukich engh den ingangh, onder vlak, en breet;
c
Van maxel was dit hol eens menschen hert geleken
vol volx in scheemrich licht, diens woord-rijk twistich spreken
75 als een gemommeldonsd mij eerst in d'ooren scheen,e
f
dies schoor-voets deijzed' ik nieus-gierich na beneen
g
in t' twist-hol schaduw-rijk vol trotzich waan-vermeeten
zach ik ontelbre menschen ruggelings gezeten
h
na t' flonker-fakkel-licht dat zon, en maan verbrant;
80 Elk staar-ooght nechtighi op een voorgesteldej want,
k
daar beurt-wijs schaduw-beelds vast allerleij vertieren,
l
m
die lieft elk zonderlingh na lust, of erf-manieren:
n
o
D'een loert versuft op goutt, en silver-schijfkens rondt,
p
q
r
d'aar guwt naer schaduw-taart en vlâe met open mont:
85 zulks lonktt na valsche kroon, en schepters maxel heerlijk;
u
Die loerooght op den schauw des naakten Venus geerlijk:
v
Dees Faam-ziek steelwijs gluijrt na d'opper lauwer-krans;
w
Ant' trage eezels beelt hanght d'aar zijn zinnen gansch;
x
Der Pauwen staart-gepraal zulk ander mint hovaardich;

a
b
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een spleet gelijk aan een hol in de aarde
afbrokkelend
het is zo gevormd dat het op het hart van een mens lijkt
verward rumoer van stemmen
zich eerst aan mijn oren voordeed
daalde af
vermeeten is hier een zelfst.nwd.: vol hoogmoedige aanmatiging door waan (waan = een
mening niet berustend op gefundeerde kennis) de woordgroep is bijv.bep. bij menschen
dat zich in de plaats stelt van zon en maan
aandachtig, met overgave
voor hen geplaatste, tegenover hen
waarop beurtelings schaduwbeelden van allerlei zaken voortdurend afwisselen
ieder (als individu)
in overeenstemming met zijn begeerten, of met wat hij meegekregen had door de zeden van
het land, de gewoonten thuis
beroofd van verstand
op ronde gouden en zilveren munten
de ander
loert begerig
vlaai
weer een ander
werpt begerige blikken naar het kostbare maaksel van valse kroon en scepter
postpositum bij Venus in de betekenis van begeerlijk, of adv. bij loerooght in de betekenis
van begerig
de lauwerkrans als het hoogst bereikbare
blijkbaar wordt hier iemand gekenschetst die traagheid bewondert, en die eigenschap bezit
het hoogmoedig-zijn op uiterlijkheden wordt in dit vers afgeschilderd
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90 En meenich lieft verzott een gulzich swijn onaardich;a
b
Dees wolven bloedich prijst; die leeuwen, Beeren fel;
c
d
Elk schept beangste vreucht in schauw-beelds apen-spel.
e
Op t'pluijm-rijk veder-bos, op paarden, honden, bloemen,
f
g
onwaardich schaduw goett, ondoenlijk al te noemen,
95 bezonder zonderlingh ziet ellik nijverh opi
j
k
en prijst met anders smaat hoogh zijn gekooren pop
l
tott kijf, Ia vechtens toe: maar wil hen ijmant straffen
m
n
o
als honden kregel-bits zij meest al tegens blaffen.
p
q
zeer zelden ijmant daar op ziel-bezinningh acht,
100 of beurtet somwijl, flux wert die leer-gierr gebracht
te rugh, verbij een muijr die hij de rugh toe keerde,
s
daar beelden (welker schauw hij eerst voor al begeerde)
t
gedraghen worden, die hij dan voor schauw-spel prijst;
u
v
Doch twist, en onrust mee bij beelde-minnaars rijst.
105 verwaant, halsstarrich,w want elk lieft daar even nechtighx
y
z
de beeld-kund, als hij voormaals hingh an schauw-min pleghtig.
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pred.attr. bij meenich, in de betekenis van verbasterd van zijn eigenlijke aard; er is sprake
van iemand die de ondeugd der gulzigheid bezit
in dit vers gaat het om de wreedheid
vreugde in angst gedompeld; in de vreugde zit de angst het aanschouwen te zullen verliezen
zotte vertoning
alle symbolen van wereldse grootheid en rijkdom
verachtelijk goed met slechts schijnbare waarde
alle
aandachtig
op ieder ding afzonderlijk richt elk, verschillend van een ander, zijn blikken
schimpend op (de keuze van) een ander
zijn uitgekozen speelgoed
berispen, hun handelen afkeuren
vijandig-bijterig
bijna altijd, of: bijna allen
een uiting van machteloos verzet
bezinning in zijn ziel: zich zijn situatie als levend wezen, i.c. als mens bewust maken
neemt in aanmerking, om er zich in het handelen naar te richten
begerige naar lering, naar kennis
boven alles
de voorkeur geeft boven
beroering
eveneens, ook
deze woorden zijn hier absoluut gebruikt, men zou kunnen toevoegen: gedragen zij zich
met overgave
liefde voor de schaduwbeelden
òf adv. bij hingh in de betekenis van met toewijding, met alle ijver, òf postpos. bij schauw-min
= waaraan men gebonden, onderworpen is (waarvan men zich niet los kan maken). Het
W.N.T. XIII, I, 63/64 prefereert de laatste mogelijkheid
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115
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125

En bij dees kleijnen hoop heeft, heijl-leer kleijn gehoor
b
het is zoo t'was; elk waant ook dat hij t'best heeft voor,
c
En zelden, immer zelden dees van beeld-liefd scheijden
d
om uijt (door hert hols enghte) zich te laten leijden
van lamp-lichts schaduw-beelds; van t'donker valsch gesicht
e
tot warer dinghen toon in t'Godlijk zonnen licht;
f
g
derwaarts ik zach, en rees daar wel bedaarde menschen
genooten stille vreucht na al haar herten wenschen.
h
i
k'anrand' een dik-lip grof, wanschapen, hoogh-gebult
na groett, en weder-groett, hebdij kund, tijt, gedult,
j
berecht mij (zeijd' ik) wat dees hol-twist is te zeggen,
k
dees beeld, en schaduw-liefd. Hij gingt aldus uijtleggen.
l
T'hol is een ijders hert; het lamp-licht ijdel waan
m
die ellik eerst ontmoett; blijft hij daar stip op staan,
n
o
hem plaaght onrustich leedt door ijdel-liefds behaghen;
p
q
moet niet na droom-vangsts waan aardthaijl-lusts honger plagen?
De schauw-beelds die ghij hem anschouwen ziet met lust
r
s
is t'schijn-goedt valsch dat d'achteloosen al ontrust,
t
als rijkdom, hooghe staat, faam, wellust, weetsucht prachtigh,
u
en zulke ijlheijd meer; daar menschen onaandachtich
v
recht als hun hooghste goett partijdich hert, en zin
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naar (heijl-leer) wordt weinig geluisterd, en in overeenstemming daarmee wordt in die richting
niet gehandeld
het is nu bij de beelden, zoals het bij de schaduw-beelden toeging
hier een versterkend bijw. in de zin van voorzeker, ongetwijfeld
vgl. vs. 72
tot het uiterlijk van dingen, die meer waarheid bevatten
en (ik) steeg op
niet door driften bewogen
ik sprak aan
misschien wordt hiermee Esopus bedoeld, waarschijnlijk echter Socrates
licht mij in, breng mij op de hoogte
lees: dees beeld-liefd en schaduw-liefd
zinledige kennis (niet op juiste gronden berustend)
houdt hij daaraan onverzettelijk vast
onrustig, angstig makend leed; nl. de angst te verliezen waarin hij behagen schept
door het behagen scheppen in liefde voor zinledige dingen
de waan, d.i. de valse kennis voortkomend uit de vangst in een droom gedaan, dus onwerkelijk
de honger, de begeerte, naar de lust, de vreugde, die het aardthaijl, d.i. het heil dat in
overeenstemming is met de natuur, met de aard van de mens geeft
onnadenkenden
òf postpos.= alle, òf adv.= geheel
aanmatigend makend
beuzelingen
pred. attr. bij menschen= partijdig, omdat men zijn eigen keus vijandig afzet tegen die van
anderen
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130

135

140

145

opstellen; dit maakt twist. Wie eenich lust-gewin
a
b
c
verkrijgt, verblijt een tijdt: Dewijl doch wankelbaarlijk
d
e
f
het blijven is, zoo valt verlies, of vrees beswaarlijk
g
h
i
dien, die of zoekt, of lieft zulk waan-goett onbedocht.
j
Maar of Fortuijns onsta daar niemant oijt bezocht?
k
die vint niet lijkewel in valsch goett waar genoeghen
l
hem prikkelt onderwijl zijn ziel-heijl-hongers wroeghen:
Godt, waarheijt, waare deuchdt is onser zielen spijs.
m
n
vergeefs el zoeken menschen reukeloos, onwijs
o
in schauw-lust haar genoecht. kan schijn t'gemoett vermaken
p
q
geduijrich? en of zij tott beelde-kennis raaken,
r
s
leijt die niet tott de daad, z'ist maar een valsche stutt;
t
beeld-kennis daadeloos, als schauw-kun blijft onnutt.
u
v
Waarschijnlijk vande deuchd veel treffelijk kunnen spreken;
w
ja lokken andren aan door haar boet-vaardich preeken;
x
Maar zoo ghij al haar doen, en leeven wel beseft,
y
de daat zeijt klapping-kunst haar zellefs hert niet treft.
z
Ghij Spieghel spiegelt u, u heijl zoekt in t'bewerken,
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verheugt zich
daar echter
onzeker, onbetrouwbaar
nl. van het lust-gewin
nl. voor het verlies
lastig, onaangenaam
voor degene
iets dat men waant goed te zijn; waant= valse kennis bezitten, vgl. valsch-goett in vs. 133
zonder na te denken
ongestadigheid
die vindt toch niet
het kwellen van de honger naar ziele-heil; dit wordt omschreven in vs. 135
elders
onbezonnen
vreugde aan schaduwbeelden
onderstellend in de betekenis van indien, als
kennis verkregen door het aanschouwen van beelden, vgl. vs. 102
nl. het verlaten van het hol en het treden in de werkelijkheid, of het in praktijk brengen van
de waare deuchdt (vs. 135)
zo is het
daadeloos: beeld-kennis bestaat alleen in het aanschouwen van de beelden, daarmee stelt
men zich tevreden
zo dat het waar schijnt
velen
met aandrang en overreding spreken, daarbij een stemming suggererend van het doen van
boete voor eigen vroegere tekortkomingen
doorziet
de kunst ergens mooi over weten te praten (treft het eigen hart niet)
de diklip (vs. 115) is nog altijd aan het woord; in t'bewerken: in het doen
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a

b

c

door vreemde zorgh zich zelfs verzuijmen waan-kunds klerken.
d
koopt nijver waarheijts kund; die over al is vaijl,
e
f
en brenght die inder daadt; daar vindij daatlijk heijl.
g
h
Ter daat moet waarheijts kennis nootlijk hullip geven;
i
j
150 t'beleeven maar doet doode kennis in ons leven.
k
T'is anders niet dan droom, verbeeldingh, ijdel waan.
l
m
Maar liever (zeijd ik) segt wat gaet dit vollik aan,
n
dats in dit duijster twist hol dus onrustich woonen,
o
p
daar hun geen middel schort na wensch hier uijt te koonen?
155 Recht zoo een ganger gauwq het slibber-sneuvelr patts
treet hij andachtelijk, al is het staijl, en glatt,
t
afbreukich, smal, en krom, daar reijsigers, noch boeren
u
v
hulp doen, op bergh, of klip door grondelooze moeren
w
vaak vaijlichlijk doortreet voor struijkelen bevrijt,
x
160 die diepen dellen schuijn, en lossen kluijten mijet:
y
z
Maar treet hij dolkes toe, vermijt hij plas, noch heuvel,

a
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het zich bekommeren om anderen
zich zelf veronachtzamen
de meesters van de waankunde, d.i. kennis die op valse gronden berust, die tegenover die
welke op waarheid berust, staat
te koop, te verkrijgen
zet die om in daden
òf bijv.nw. = werkelijk, òf bijw. = in werkelijkheid
aan de daad
beslist
alleen het beleven
inactieve kennis
anders betekent het niet dan ... (nl. als die kennis niet ten goede gebruikt wordt)
mijn beste, mijn waarde
wat overkomt deze mensen, wat is er aan de hand met deze mensen (in de zin van: welke
hartstochten beroeren deze mensen?)
twistziek
ontbreekt
als zij het wensen
een zich snel voortspoedende reiziger
bijw. bijz. van vergelijking, in de hoofdz. (= vs. 163) samengevat door zoo
het pad waarop men gemakkelijk slibbert, uitglijdt
afbrokkelend
bijw. bijz. van voorwaarde, waarin de bijw. bijz. van toegeving: al is ... doen, hierin de bijw.
bijz. van omstandigheid: daar ... doen Men kan treet ... moeren als een parenthesis zien. Ik
lees dan: Vs. 155 - parenthesis - vs. 159-160 Vs. 160 is een relatieve bijz. (die wijst naar
ganger terug) met voorwaardelijke betekenis
bijv. bep. bij patt, òf bijw. bep. van plaats
behoed
scheef aflopende diepe kuilen (in de weg)
doldriest
nl. in de weg; heuvel = bobbel
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a

165
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175

180

lett hij niet op zijn wegh wis wedervaart hem sneuvel;
b
zoo zijn wij al gelijk op s'levens wegh gesett,
c
d
om recht te moghen gaan, of struijkelen te mett
e
f
door onkund, of versuijm: t'voorst doetmen wel onschuldich;
g
zoo doolt eerst, zonder zondt het Jonghe kindt eenvuldich,
h
het weet niet, twijfelt niet, derft toelegh, en beraat,
i
ook wroeghen, en berouw gevolgh van euvel-daadt:
j
Maar krijgt het mooghlijkheijdt om goett en quaat te weten,
k
versuijmt dan wijsheijds winst, wil ijmant ook vergeeten
lm
tott raads-man kund, en rêen, zoo wert hij straffens waart
n
o
die eerst was buijten schuldt. Bet weten wroegingh baart:
p
zoo heeft de zond altoos gequel, en straf tott knapen;
q
gaef; maar veranderlijk heeft Godt den mensch geschapen,
r
hij stelt ons allegaar de doot, en t'leven veur,
s
en laat het reelijk dier een vrije wille-keur.
t
Wie gauw dan op zijn doen lett, vint dat achteloosheijd
grond-oorzaak is alleen van onheijl, schuldt, of boosheijd.
u
Dit is een haastich blint toestemmen onbedacht,
v
of reukeloos versuijm van t'geen in onse macht
meer kund, of mooghlijkheijt is van noch meerder kennis,
Wie van ons voelt met smert niet daaghlijkx zonden schennis?
w
x
dat volgh-lust, nijt, hovaard, en gramschap baart gequel?
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overkomt hem een ongeluk, onheil
òf allen, òf geheel
kunnen
somtijds, eventueel
nalatigheid
het eerste, nl. het struikelen door onkunde
argeloos
mist opzet, plan en overleg
boete doen
kracht
het voordeel geput uit wijsheid
bijw. bijz. van voorwaarde, samengevat in de hoofdz. door zoo (vs. 171)
(een hendiadys) redelijke kennis
beter
knagen van het geweten
volgelingen, dienaren
ongeschonden
zie Deut, 30:19; vgl. de aant.
het redelijk schepsel
met aandacht
onbezonnen
lichtzinnig
de beide dat-zinnen, vs. 183 en vs. 184 zijn lijd.vw. bij voelt (vs. 182)
het volgen van de lusten
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a

185

190

195

200

b

c

dat giericheijt, of staatsucht strekt een aardsche hel?
d
e
noch grijpter ellik an: Doch niemant mach bejaghen
f
met voordacht willich t'geen hij quellik weet te plaghen.
g
Alleen t'onachtzaam blint toestemmen maakt ons boos,
h
en gauw' andacht vernielt t'versuijmen reukeloos;
i
Gelijk des vaak-gequetst oud-smits voordacht opletten
j
hem vaijlighlijk behoett voor s'viers bekende hetten:
k
Maar doch zoo onverhoets zijn reukelooze hant
l
t'heet Element genaakt, hem treft onlieve brant.
m
Een die vaak gaat de kenbaar naaste wegh ter kerken
n
die dwaalt niet onderweegh ten zij door t'niet opmerken.
o
zoo du genootzaakt bist een hot-wegh onbekent
p
doolbaar gebaant te gaan: maar datter wel ontrent
q
of volk, of middel is het wisgaan te bevraghen,
versuijmstu dat, en mist, bistu dan te-beklaghen?
Dit schuldich onverstandt, en achteloosheijt quaat
r
s
hoet valt al oorzaak is dattet hier qualijk gaat;
t
u
dat ons tott groot gequel de waan, en schijn-goed hinderen,
v
qua voorgangh sterkt ook t'quaat in t'opvoen onser kinderen.
w
x
Lands-wijs baart erref-zond; en Wennis wort Natuijr;
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begerigheid
begeerte naar hoge staat
tot gevolg heeft
nochtans (toch) begint iedereen eraan
is in staat te streven naar
waarbij men vooruit zich de uitkomst van een handeling realiseert, bedachtzaam
alleen het zorgeloos toegeven aan begeerten zonder de rede in te schakelen maakt ons
zondig
en de snel-gewekte oplettendheid vernietigt het lichtzinnig nalatig-zijn (in het betrachten van
de waare deuchdt vs. 135)
voorzichtig
die hij kent
onvoorzichtige
onplezierige, die men graag vermijdt
de duidelijk herkenbare
door onopmerkzaam te zijn
dwaalweg
zo getraceerd dat men er gemakkelijk op kan verdwalen
het zeker gaan
hoe het zij
geheel en al
een mening op ondeugdelijke gronden gevestigd
iets dat in schijn goed is, niet in werkelijkheid
slechte
gewoonten (tradities) van een land brengen zonden voort die van het ene geslacht op het
andere overgaan en onuitroeibaar zijn
wat men zich aanwent lijkt op den duur tot de natuur te behoren en wordt dus onveranderlijk
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a
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b

Verderflijk outt gebruijk maakt heijlzaam deuchden duijr.
c
Merkt of hier qua gewoont zij oorzaak veeler zonden;
d
eer d'ouen kooken-kunst, en t'brouwen was gevonden,
e
f
g
h
eer wenst aan honich-mee, of wijn-smaak sich vertast,
i
j
Wat dronkert, ofte vraat heeft zich als doen verbrast
k
l
an eekel, ooft, of brun? mee daarze t'gelt niet deelen
m
wie port tott logh, en droogh, tot rooven, moorden, steelen?
n
op
t'waan-kostelijk besitt van pop-geproncx cieraat
q
lokt dat den zotten niet tott praal-lusts overdaat?
r
s
tott hatenijdt? tott twist? tott zorgh-lijk herts bedroeven?
U waan is nimmer zat. T'veel hebben leert behoeven.
t
u
zulk eijgen-zinlijkheijt stort u (Natuijrs eijsch niet)
v
w
zulk ikkers mis-verstandt dat brengt ons in verdriett.
x
y
De bloem wast onbetreurt in open veld, en waijen:
z
Het pluijm-gediert toont vreuchd: De beestgjens hen vermeijen
aa
na lust in t'groene woutt: ook t'water vee in t'meijr:
bb
cc
dd
De meer begaafde mensch alleen treurt even zeer
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deugden die het heil, het geluk bevorderen
schaars
let op dat
het bakken
gewenning
sterke drank met honing bereid
behagen scheppen in wijn
in overmatig gebruik ontaardt
destijds, toen
zich te buiten gegaan
eveneens
daar zij het geld niet verdelen, d.w.z. het mijn en dijn bestaat nog niet: de gouden era
leugen en bedrog
het bezit in waan kostbaar, (maar waan is een valse opvatting)
voorop geplaatst onderw., hervat in vs. 212 door dat
sieraad van de wufte pronk
het overdadige van de lust in pralen
afgunst
kommervol verontusten van het hart
zinlijkheijt = gemoedsbewegingen, die kunnen positief zijn, als zij van de Natuijr komen. Hier
is sprake van gemoedsbewegingen opgewekt door eigen zelfzuchtige begeerten,
eigenzinnigheid
doet u vallen
duivels, met de bijgedachte aan het ik, dus zelfzuchtig
ellende
zorgeloos, aan zichzelf genoeg
weiden
(lees: beestjes): viervoetige dieren; het verkleinwoord correleert met vermeijen en t'groene
woutt; zie aant.
waterdieren
de mens bezit boven planten en dieren de rationele ziel, heeft dus meer gaven gekregen
is in zorgen
in gelijke mate, nl. als de opgewektheid van planten en dieren
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a

altijdt, dient hem tott last zijn meer vernuftich oordeel?
b
t'waar tegens de Natuijr; die jont tott ellix voordeel
c
d
haar heijlbaar gaven al; Ons hel-gequel, en druk
e
is geenzins inden aart; qua wenst baart ongeluk.
225 De gulden eerste eeuw, die wij nu dwaaslijkf wenschen
g
h
wes prijstmen die zoo zeer? zegt waarent meer als menschen?
i
j
qua voorbeelt, noch gevolgh, noch wenst bracht haar geklach,
k
l
m
een zott die maakter veel ; merkt wat land-wijs vermach.
n
Men drinkt bij land-gebruijk door volghzame goet-rondheijt
230 hiero vrinden heijl vergeefs tott eijgen ongezontheijt;p
q
r
Ia hate-dronkaarts vaak in schijn van goede chier
s
sich dringhen drank in t'lijf door toedrinkens manier.
t
u
D'onnutte kostbaar steen, d'erfleer van s'gouts waardije,
v
w
duijr-dek-kleeds ongemak, prachts ijle hovardije,
235 op land-gebruijk gegront veroorzaaken die niet
x
y
der menschen zott gewoel, en hertzeerich verdriett?
z
aa
bb
Dees onwaarde waardij elk hert breijt cluijster-hechten
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rationeel
tot ieders nut
al haar heilzame gaven
helse kwelling en ellende
is allerminst in overeenstemming met onze natuur
in onze dwaasheid
waarom
was er sprake van super-mensen? Spiegel bedoelt, in de gouden tijd, waren het ook ‘gewone’
mensen
navolging
gaf hun reden tot klagen, omdat qua voorbeelt, gevolgh en wenst niet bestonden
één
lees: veel zotten
de zeden van het land
gulheid, waarbij men geen spelbreker wil zijn tegenover de gebruiker
in Holland
men brengt een dronk uit op hel geluk van vrienden, vergeefs, omdat hun geluk daardoor
niet bevorderd wordt, en men benadeelt er zijn eigen gezondheid mee
zij die een afkeer van dronkaards hebben
in schijn van goed onthaal
door het gebruik iemand toe te drinken
edelsteen
de traditie van de waarde van goud
de last die dure kleding meebrengt
de zinledige hoogmoedigheid van het prachtvertoon
het dwaze sloven der mensen
ellende die de ziel diep grieft
waardeloze, verachtelijke
vlecht
boeien
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a

240

245
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255

van t'weligh avontuijr; t'doet kijven, plaijten, vechten.
b
c
En alsment naakt beooght, zoo isser geen verscheel
d
e
of u kaal watmer dekt, of pluijster-rijk fluweel.
Onnoodrufts dwaze boom draaght costbaar bittre vruchten,
het dient tott onheijl al daar wij om angstich zuchten.
f
Is d'opper-waan-heijls kroon den koningh-vorst ijet waard?
die hem met rijsens hoop, of dalens angst beswaart?
g
De vrek arm-hertich trekt die voordeel van zijn schatten?
h
i
De praler van zijn kleer-rijkschap? erfrijk der matten?
j
merkt of de lekkerbeet zoo walghmaagh smaakt, en voedt,
k
als werk-luij honger-rijk de slechte kost wel doett;
l
m
n
o
En om de lekker-brok, om spaarbek, staten, prachten
p
leeft elk meest in getreur door snoo land-wijs hoogh achten.
Merkt hoe door land-gebruijk een ijder zich begeeft
q
tott onnoodrufts bejach: dat naulijx of hij leeft,
r
s
veel min waar toe niet een van duijzenden zal weeten,
t
Heeft aanwenst niet de schuld dat zielziekt wert vergeeten?
u
(al waar zulx niet van noot) terwijlmen twist verwoett
v
wat t'onbegrijplijk goet is, wil, vermach, en doett?
w
Belett u eijgen anwenst anwensts kracht te wikken;
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het dartel geluk
en als men het zonder vooroordelen bekijkt
verschil; isser geen verscheel: maakt het weinig uit
blijkbaar een goedkope stof. Vlaming geeft als verklaring: ‘Een grove en slechte dracht van
arme menschen.’
volgens het W.N.T. XII, II, 2851 ‘met pluizen voorzien’; bedoeld zal zijn: met hoge pool
de kroon, die het heil, hel geluk, van de opperste (= verst doorgevoerde) waan is
bekrompen
kast rijk aan kleren
motten
let erop of de walghmaagh (d.i. de maag die walgt van het vele en copieuze voedsel) evenzeer
de lekkerbeet smaak geeft en voedt als ...
eenvoudig voedsel
het lekkere hapje
wat men uit zijn mond spaart, gierigheid
hoge functies, waardigheden
pralerijen
door het verderfelijk op hoge waarde schatten van de zeden van het land
tot het najagen van onnodige dingen
veel minder
lees: waar toe hij leeft
heeft aanwenst niet de schuld dat het ziekzijn van de ziel wordt vergeten? Zielziekt is hier de
verkeerde instelling van de ziel ten opzichte van de bestemming van de mens; vgl. bk. II, vs.
339
alsof zulks niet nodig was, nl. het niet vergelen van de zielziekte
God
te overwegen (nl. waartoe die in staat is)
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a

ziet wat die voormaals kond, en elders vreemts beschikken:
b
c
d
zulk willich koos de doot door Romers land-manier:
260 Na Abrams voorbeelt meenich smeet zijn kint in t'vier.e
f
g
Hoe mocht ghij vaarlijk hert dees grouwel-wrok gedooghen?
h
hier blijkt dat anwenst overtreft Natuijrs vermooghen.
i
An straffe slaaven straf strengh heerschen t'spaansch kint leert;
j
k
d'Italer wraak op t'hoogst door voester-leer begeert;
265 Avoesenl leert de Duijtsch;m na wester-werlds manierenn
o
p
is t'volk hier deughden-rijk, en daar als wilde dieren.
q
r
Zom leefden God-loos laas noch meer als wij verweent:
s
t
u
v
zom hadden d'oude Eeuw Natuijr-wijs ongespeent:
w
Elk was daar zonder naam of storij-kund een Christen,
270 onnoozel,x heijlich, veijlich, voor ons baat-zieky twisten.
z
zij toonden name-loos t'Christ-leven inder daat;
Wij leeven God-loos: maar zijn kersten mette praat:
aa
bb
De naam ons, hen de daadt was; ons veel groofsche zonden
heeft men daar niet gebruijkt, ja niet benaamt gevonden.
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ziet wat die (de kracht van de aanwenst) vroeger en elders voor wonderbaarlijks kon
volbrengen
menigeen
vrijwillig
volgens Romeinse landzede
gaf zijn kind als brandoffer; vgl. Gen. 22
vaderlijk hart
gruwelstuk
macht
het Spaanse kind leert hard heersen aan (het opleggen van) strenge slaven-straf
ten zeerste
door de opvoeding van de voedster, dus: van de prille jeugd af
toasten met de woorden à vous
de Nederlander
(in vergelijking met) de wijze van leven in de westelijke wereld= Amerika
in Europa
in Amerika
sommigen
aanmatigend, ontaard
anderen
de gouden eeuw
volgens de natuur; Natuijr-wijs staat in tegenstelling tot land-wijs
nog niet gespeend, nog niet losgemaakt
zonder de naam (van christen) en zonder kennis van het verhaal der geschriften
onschuldig, argeloos
egoïstisch
zonder de naam van christen te bezitten
de naam (van christenen) komt ons toe, hun het geloof naar daden
onze zeer ongehoorde zonden, of onze talrijke ongehoorde zonden, al naar men veel
interpreteert als een bijw. of een bijv.nw.
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275 Wie heet of wrek,a of dief daar t'goett blijft onverdeelt?b
behoefte, noodt, gebruijk eerst naam, en woorden teelt.
Dunkt u dit vreemt, en gaat ghij dan van hier na Roemen
c
Zult schendaad onderweegh veel swaarlijk konnen noemen.
d
e
f
in nazaats deuchd, of zond na t'voordoen anwenst stift,
280 Gelijk de Prinsg door wenst wiert schoot-vrijh voor vergift:
i
zoo wennen braak-mans zich (t'schijnt bouen ons Natuijre)
j
k
strak in een standt te staan vaak vierentwintich uijren,
l
m
op gul-zandt Splitter-naakt te staar-ooghen de zon;
n
o
zoo vondt zulk huijs-gemak genoeghzaam in een ton;
p
q
285 de Dooper rijkdom vont alzoo in t'gelt begeevenr
s
doe hij in s'kemels huijt bij sprink-haans rijk kon leven;
t
u
Bloots-hoofd eet wat'ren broot; een pij kleet hem bequaam;
woont in een hutt daar hij in legghen kan, noch staan.
v
w
O mensch acht dies noch Godt, noch ook Natuijr niet schuldigh;
290 T'is wonder wat ghij mooght door ijvers vlijt geduldichx
y
z
gebruijkt ghij die te nutt; Siet Iob in druk verheught:
wat wenst in t'quaat vermach, vermags' ook inde deuchdt;
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gierigaard
zie vs. 209
zie de aant. bij deze verzen
(meerv.) nakomelingen
is hier onderw.
brengt aan. Vs. 279 betekent dus: aanwenst brengt in overeenstemming met het voorbeeld
bij nakomelingen deugd of zonde aan
de vorst, bedoeld zal zijn Mithridrates van Pontus
onvatbaat, onkwetsbaar
Brahmanen; Vgl. IV, 64-69
onbeweeglijk
in één houding
los, rul zand, stuifzand
de ogen strak op de zon richten
een zeker iemand (nl. Diogenes, tijdgenoot van Alexander de Grote)
voldoende huiselijke gerieflijkheid
Johannes de Doper, vgl. Matth. 3 en Marc. 1
evenzo
in het opgeven van geld
kemelsharen kleed
volgens Vlaming zou een man Joost Blootshoofd in Spiegels tijd in de duinen bij Haarlem
hebben geleefd, vgl. VI, 89, 399
in voldoende mate
daarom
nl. aan de onmatigheid, de voorbeelden wijzen anders uit
door de geduldige inspanning van de toewijding
ellende
opgewekt gestemd
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En niet alleen voor een, t'goett voorbeelt helpt veel menschen,
b
c
Na-neven leven deed' zo Rechabs voett na wenschen:
d
Maar na land-wijs steekt elk nu hant, noch vinger an,
e
En zeijt doet zus, doett zoo; het zelf doen is de man.
Dus schuldich onverstandt, onandacht, quade wennis
f
grond-oorzaak blijven heel van aller menschen schennis.
Onschuldich doolt het kint, de zott, en t'kleijn verstant;
g
zij voelen onlust min, ook geen hert-wroegens brant;
h
i
of immers buijten schuld: maar isser merk, en machte
j
tott waarheijds kund? en wert die dan versuijmt, verachtet;
k
Alzulk verstant verzuijm baart bitter zond gequel;
l
men leefter onvernoegt men heefter wroegens hel,
m
onheijl, beangste schuld; Sij moeten heijl verliezen,
n
o
diet ijdel waan-goett voor de waare goetheijt kiesen.
p
Dus waart voor al hoogh-nutt dat elk voor ooghen hildt
q
staagh s'levens hoogste goedt; Die anders doolt in t'wilt,
of kiest ijet inde plaats, daar toe dan voort moet strekken
r
s
zijn doen, dits nu meest gelt. Wie zal dien niet begekken
die hierom niet en waaght zijn leven? of verliest
zijn rust? en al zijn tijd? die hier voor wijsheid kiest?
t
u
bij veel ist weelde-lust, vrouweeren, sluijmen, duijmen;
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en niet alleen voor één mens helpt het goed voorbeeld, ook voor veel mensen
nakomelingen (lijd.vw.)
de wijze van leven van de Rechabieten (Rechabs voett is hier onderw.)
maar naar de zeden van het land steekt nu niemand een hand of vinger uit (om die ten goede
te veranderen)
ieder handelt naar eigen goeddunken
van de (geestelijke) misvorming van alle mensen
minder (nl. dan iemand die bewust zondigt)
of tenminste (stellig) buiten schuld (wanneer kinderen, dwazen, en mensen met geringe
verstandelijke vermogens wel enigermate onlust en berouw gevoelen, dan zijn die gevoelens
niet gemengd met schuld)
maar indien er mogelijkheid, capaciteit (tot het acht slaan op) en kracht is (tot de kennis van
waarheid)
en wordt die dan verwaarloosd en veracht
nalatigheid in het gebruiken van het verstand
onvoldaan
schuld waarin angst is verweven
die het waardeloze goede dat de waan aanbeveelt
boven
dus zou het van het allerhoogste belang zijn
die op een andere wijze dwaalt zonder doel
waarop hij vervolgens zijn handelen moet richten
de draak steken met, bespotten
slempen
fuiven
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dit doett gezontheijt, eer, ja zalicheijt verzuijmen:
b
Maar bij de werelt-wijs' ist eer, en hooghe staat,
die hierom lust, en rust (hem wenschelijk) verlaat.
c
staagh afterdochtich leeft, en nimmermeer recht veijlich:
d
e
Bij schrift-geleerden maar ist maar te schijnen heijlich;
f
daart doch veel lichter valt recht deuchdelijk te zijn.
g
De deucht geeft vreucht te loon, onlust, en last de schijn:
h
Hij veijnst, en quelt zijn hart met angst, en t'lijf met pijnen
i
en dat al tegen meuch aars als hij is te schijnen.
zulk' hooghste goeden noemt de schrift, en reedlijkheijt
afgooderij: want waar de mensch zijn hert anleijt
j
daar isset staagh; Dit mint hij ook uijt al zijn krachten,
verzuijmt en mist hierom wat hij aars hoogh zou achten.
Anziet nu ellik waant zijn hoogste goett zijn gelt,
Het vollik reukeloos daarom in waaghschaal stelt
k
l
hun lijf; daar doch het gelt maar dient om af te leven.
m
Hun zalicheijt, en rust, ja lust, en geld begeven
n
zij, die hier hanghen t'hart aan eer, of hooghe staat:
o
Maar ziet een dronken-slett, een gulzich lekker vraat
p
q
een hoeren-aas hoe zij om t'kitteligh gevoelen
r
verwaarloozen hun heil; Ia om zijn moet te koelen
alleen wraak-giericheijt den mensch alzoo verhert,
s
t
dat hij kiest om zijn vijand een veel meerder smert.
u
Dees lieuen t'valsche goett met ganscher hert, en sinnen;
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verwaarlozen
een werelds persoon
wantrouwig
gaat de roep, gaat het er maar om
slechts
echt
lees: de schijn geeft onlust, en last te loon
degene die slachtoffer van de schijn is
tegen zijn natuur
vgl. Matth. 6, 21
terwijl toch
van
(van ...) doen (zij) afstand
die hier verknocht zijn aan ...
dronkelap
iemand die de hoeren ten prooi valt
zinnenstrelend
zijn verbolgenheid bot te vieren
terwille van zijn vijand
groter
het onbetrouwbare goed, nl. het geld, de eer, de hoge staat, wraakgierigheid
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340

345

350

355

360

ist dan onmoghelijk d'algoede Godt te minnen?
a
wel tegens Godt het quaat? en t'goett met Gode niet?
b
daar toe hij hulpe doet, het welk hij hert gebiett?
c
d
dat schijnt heel buijten reen. Ist doenlijk voor ons lieden?
hoe zietment dan zoo zelden, of gansch niet geschieden?
wat niet, of zelden schiet is dat niet in ons macht?
e
Wie heeft met rechte ernst gebruijkt oijt al zijn kracht?
Ist moghelijk een vrouw, een vrint, een kint, een koningh
f
g
uijt jonst te lieuen niet? Ia zonder hoop-belooningh?
verr' boven goett, of eer, of lijf, of sielen-heijl?
h
doett dit een onderdaan? lijf-vrund? of minnaar geijl?
i
j
of zott? z'ist moghelijk; Ia t'valt om doen veel lichter
k
dat mannen manlijk wijs den grooten werelt stichter
l
m
recht lieuen, die haar schept, en hòòplijk weldaat doett,
n
die zij te zijn gevoelen wijs, almachtigh, goett,
en boven alles schoon; Ia niemant mach ontkinnen,
o
p
wie Godt recht kent, en smaakt, hij moet hem nootlijk minnen;
q
Want t'schoon te lieuen zijn wij al van aardt verplicht;
r
Hij is alleen recht schoon; T'schort dan aan ons gezicht
(zoo meermaal is gezeijt) aan heijlbaar waarheijds kennis,
s
die derftmen door veroud' half angeaarde wennis.
Natuijr niet; maar gewoont (een tweede vrouw Natuijr)
t
drijft elk, verheert Natuijr, en maakt ons t'leven zuijr.
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lees: wel ... quaat te minnen; evenzo achter het tweede gedeelte van het vers
bij hetgeen Hij met klem gebiedt, geeft Hij hulp
dat lijkt geheel zonder grond
voor ons mensen
met volledige overgave
uit genegenheid
zonder hoop op beloning
boezemvriend
zo is het
om te doen
mannen met een krachtige wijsheid, of, mannen, wijs zoals een man betaamt
hen
overvloedig W.N.T. VI, 1071, of naar gehoopt mag worden
lees: die zij gevoelen wijs te zijn; die wijst terug naar den grooten werelt stichter (vs. 350)
ervaart
noodzakelijkerwijs
door onze natuur
geeft aan dat de inhoud van de zin logisch voortvloeit uit de vorige; hier wordt een tegenstelling
gerealiseerd
verouderde gewenning half in de natuur, in onze aard geïntegreerd
overheerst
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a

365

370

375

380

b

c

bijzonder maar vrouw sla-loos drijft ons als katijven,
d
dat wij in onverstandt, en qua gewoont verstijven.
e
Wert dan aandachtigh, kent, ontwent schauw-lusts onheijl;
f
hier toe koopt nutbaar kennis, die al om is vaijl;
g
hoe duijr? ter schenk, om niet na t'waare Heijl-lands zeggen;
h
i
ziet, waakt, bidt, zoekt, ghij vint: pooght maar u pont t'anleggen;
j
al om, altijd, bij elk is waarheijts winst gereet:
k
zij roept u toe op straat, u weet-lust maar besteet.
l
m
Orpheus dier-gespel, en s'barrevoeters preeken
is mij noch klucht, noch droom, ik hoor vaak dieren spreeken
n
met groote nutt, en lust door naakt, en kort bewijs,
o
doordringend' meer als t'roem-rijk mont-geklap waan-wijs.
p
Het schob, en pluijm-gediert; Ia t'veld-gewas der aarden
q
r
aanspraak ik hoor, bewaar, en houd' in grooter waarden.
s
t
Waant ghij met Midas oor? O neen ghij vanghter niet,
u
T'is d'oor wiens openingh ons Heijl-lant u gebiett;
T'is d'oor daar mee de ziel t'geluijt ontfangt door d'ooren;
v
het welt-beschouwingh boek leert mij dus dier-spraak hooren.
w
x
ziet gheen mosch zijn onmond'ghe Iongskens beurtswijs spijst;
y
z
en t'vlugghe flux verbijt: Weet dats' u onderwijst
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in het bijzonder toch
vrouw achteloos, dus achteloosheid; sla-loos is hier een gesubstantiveerd adj.
slaven, gevangenen
verharden
dit vers geeft drie fasen: oplettend worden, d.i. open staan voor andere mogelijkheden; het
onderkennen van de schade die de schaduwen veroorzaken; het ontwennen ervan, d.i. het
zich ervan losmaken
overal te koop is
cadeau
vgl. Matth. 7:7-8 en Mark. 13:33
probeer slechts uw (verkregen) pond uit te zetten; vlg. Luc. 19:11-27
voorhanden
stel te werk, wend aan
Orpheus' spelen voor de dieren, het betoveren van de dieren
de barrevoeter is Franciscus van Assisi, die voor de vogels preekte
duidelijk
volkomen begrijpelijk
lees: schob-gediert= de vissen
vormt een eenheid met vs. 373
beschouw als van grote waarde
een ezelsoor, dus: een groot lichamelijk oor
gij vangt er niets mee op
het inwendig oor; ook in vs. 377
het boek der natuur
die mus daar
onvolwassen, die nog niet voor eigen voedsel kunnen zorgen
dat zich op de voorgrond dringt
door pikken terugwijst
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a

b

gerechte kinderzorgh: Tott hen in t'beurtswijs geven,
c
d
tott zich in t'weijgren straf als zij zelfs kunnen leuen;
e
T'is recht Natuijr die port t'onmachtich kint te vôen
f
tott dattet kost verdient: maar port u die te wôen?
385 als slaaf u luije neefs meer, als behoeft te werven,g
h
i
op datze slaven mee, of door u schat bederven?
j
ziet wakker ginder braijt een rapsche schalke spin
k
l
haar spijzich nett, daar valt het reuk-loos vliegjen in:
m
En deze miertghens rijk haar winter kooren zonnen;
390 de bedel-vliegh die sterft door hongher ouerwonnen.n
o
p
zegt spreeken dit gediert niet daadlijk zonder stem,
q
elk arbeijd om behoeft, een ijder hoede hem?
r
s
t
Schoutt dees beslobde visscher met zijn seghen zeghe
u
schier heeft, had d'oude baars zich niet snel uijt de weghe
395 in gront geboort, en zoo het slepend' lootv onslipt,
w
of hadd' de looze snoek de dobbers niet ontwipt:
x
y
z
Diet merkt dien spreekt dit: Weest daad-vaardich, en voorzichtigh,
aa
ziet dees Pauw veder-rijk; ziet geene zwanen wightich
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rechtvaardige
tegenover de kinderen
tegenover zich zelf (de ouders)
onvermurwbaar
een versterkend bijv. nw. in de zin van echt, in essentie
spoort die (de natuur) u aan als een waanzinnige te schrapen
als een slaaf voor uw luie nakomelingen meer dan nodig is te vergaren
zich eveneens afbeulen
te gronde gaan
een kwieke, slimme spin
spijs gevend
onbedachtzaam
drogen (in de zon)
ten onder gebracht
ad sensum geconstrueerd
met (hun) daden
een ieder moet ervoor oppassen dat hij niet in de situatie van bedel-vliegh komt, of ieder moet
op zijn hoede zijn
zie
beslijkte
zegen= net dat over de bodem sleept
heeft bijna succes
part pro toto: het slepend net (dit was onder met lood bezwaard)
het wippen (= het op en neer gaan van de dobbers) doen ophouden
wie op de tekenen acht slaat, zegt dit
gereed om te handelen
vooruitziend
gindse zware zwanen
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a

400

405

410

415

zich nau met arbeijt swaar opheffen vander aard,
b
den leeuwerk dun geveert staijl vlieghen hemel-waart,
en zinghen scheppers lof. Blijkt hier niet naer uw oordeel
c
d
groot hof-besittings last, en kleijn behoeuens voordeel?
e
Ooght op dit brackgien mee dat hongrich knaaghde t'been,
f
door schrik hijt draghen laat doch grooter blaffert heen
g
h
heel treur-loos. Kiesen leert dit kleijn voor groot gequelle,
i
en dat ons kiesbaar goeds verlies niet zeer ontstelle.
j
Dicht voor u voeten neer trou-aardrijkx preeken hoort;
k
brenght daar t'begraven zaad niet zaad veelvoudigh voort?
l
en straft ons van t'ontfanghen ponts versuijmde renten?
m
n
o
Die wasbaar korrelplant ook meer voor mis, en enten
p
met vrucht betaalt genooten weldaads woeker ruijm
q
tott hòòn der hòògh begaafder menschen dank verzuijm.
r
s
Ten oordeel tegens ons dees keijzel-steens op-rijzen,
t
die met groen mos-fluweel haar schepper eer bewijzen.
u
v
Dees haan de dierbaar steen weghschrabt, en kooren bikt,
w
x
dit preekt dat zotte waan u oordeel heeft verstrikt.
y
z
Hij kiest noodruftich voetzel voor d'onnutte bagghe;
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ternauwernood met veel moeite
met een licht verenpakje
de last van het bezit van een groot slot, of meer algemeen: van groot bezit
het voordeel van weinig nodig te hebben
in het Mnl. komt brec en brecskijn voor als schoothondje. Ook is een brak een jachthond.
Hier moet wel aan een hondje in het algemeen gedacht worden
uit angst laat hij echter het heen draghen aan een grotere hond
zonder al te veel verdriet
lees: kleijn gequelle
ter keuze staand, òf als goed, òf als kwaad, zoals rijkdom en eer
op de grond, vlak voor uw voeten
het in de grond verborgen zaad, vgl. Matth. 13:3-9; Marc. 4:3-9; Luc. 8:5-8
niet gerealiseerde; vgl. Luc. 19:23
in staat te groeien
plant uit een pit
mest
intrest, het woord wordt hier gebruikt in gunstige zin
verwaarlozing van dank
tot een oordeel over ons
keistenen, steenblokken
hun
kostbaar
pikt, eet
nl. dit voorbeeld
in zijn strikken gevangen
voedsel dat hij nodig heeft
boven de nutteloze kostbare steen
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a

420

425

430

435

b

Swijgt praal-zott tegens u voert wijzer haan de vlagghe.
c
Of lust u bòòghen? zegt wats u leen-pronx onmaat
d
bij dees verachte rijps gesprenkelde cieraat?
ziet deze bijen honich zoeken, en vergaaren;
e
merkt hoe zij afterdochtigh winter kost bewaaren.
f
Dees spreeken wijslijk strak den jonghen menschen an
g
h
voor winneloosheijt sparen, en voor d'oude man.
i
j
Anschoutt natuijr-deuchds aart in nieuw kruijd-lievers hoven;
k
l
d'inlandsche rook-rijk bloem, en kruijt veracht, verschoven
m
bewijzen doch haar deuchd ook dien die haar veracht,
n
en thoonen onversteurt haar goede scheppers kracht.
o
die elk in allen val met weldaad komt bejegenen,
p
die laat op goed' en quaden zonneschijn, en reegenen.
Zijn goedheijt blijkt in al dat hij geschapen heeft:
q
r
maar laas d'ondankbre mensch (doch meest begaaft) begeeft
zijn heijl; dats goedheijd; die hem zaligh maken zoude,
s
t
u
en leeft verkeert met wil in weer-wil al na t'oude.
v
door mis-verstandt verrokt quelt hem schijn-goeds onlust;
noch roemt hij zijn vernuft, snapt veel van heijl, en rust.
w
x
ziet ghij bet, zoekt ghij vreucht door waarheijds heil te winnen?
y
z
T'nutst waar an zellefs-kun van voor-voets te beginnen.
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dwaas die genoegen schept in opschik
heeft de overhand
pochen
vergeleken bij de gespikkelde tooi van de geringschatte rijp
bezorgd voor de toekomst
met nadruk
tijden dat men niet meer kan verdienen
voor de ouderdom
de hoedanigheid van de kracht van de natuur
in de tuinen van liefhebbers van nieuwe kruiden, planten
welriekend
achteruitgezet
kracht, vaak: geneeskracht
zonder zich te ergeren
helpen
vgl. Matth. 5:45
toch met de meeste gaven begiftigd (nl. de rationele ziel)
laat varen, geeft op
averechts
met behagen in zijn tegenzin (nl. in de goedheid)
geheel in overeenstemming met wat hij gewend was
van de goede weg gedrongen
ziet gij beter, nl. dan de net beschreven mens
zoekt gij levensvreugde door het heil (geluk) te bemachtigen dat de waarheid schenkt
zelfkennis
terstond
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merkt wie, en waar ghij zijt, en wat u hooghste goett
440 mach wezen, daar toe strekt geheel al wat ghij doet.
a
Mensch is een reelijk dier; van twee ondeelbaar deelen
gemenght, als lijf, en siel, die onderlingh verscheelen:
In t'lijf op zinnen acht, hert, breijn, teel-lidt, en hant,
Op siel-neijgingh, op moett, op hertstocht, op verstant
445 t'vernuftb heeftet bestier; Het lichaam laat zich leeden,
c
d
hertstochten terghlijk wuft meest horten tegens reeden,
als gramschap, min, en haat, vrees, droefheijt, hoop, en vreuchd;
e
An t'goett bestuijr van dees staat s'menschen eerste deuchd.
f
g
h
Geneijgt tott weetenschap, en heijl, te weeren schennis,
450 te lieuen t'schoon, en meest het schoonst (dats Godt) na kennis,
i
j
ook kinder-voesteringh, afweer van ongelijk,
k
l
erbarm, en dankens tocht is rechte neijgings blijk.
m
n
o
De mensch wert in dit dal al stadich omgedreuen
p
(deen min, doch d'ander meer) ramp-zalich al zijn leuen;
455 zwaar arbeijt, ziekte, koude' oudheijt,q hongers noott,
bedrogh, nijt, haat, gewelt, krijgh, vangenis, de doott,
verlies van wijf, en kind, goed, ouders, vrunden, maghen
r
s
meest onvermijdelijk met wil, of onwil draghen
t
men moet; op zulke voorwaard' zijn wij in dit foreest
460 daar ramp valt veelerleij: doch dwaze krijgent meest.
u
Al kan T'Natuijr geschik niet weeren ghij, noch ikke,
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een schepsel met rede begaafd
de geest, zetelend in het opperste gedeelte van de ziel
tergend lichtzinnig
botsen tegen, lopen storm tegen
over deze
weten (cognitio)
gelukzaligheid, verbinden met geneijgt tot
schade
opvoeding van kinderen
onrecht
geneigdheid tot erbarming en dank
bewijs (teken) van de juiste gezindheid
deze wereld
aan één stuk door
her- en derwaarts geslingerd
minder
ouderdom
geduldig
tegenstribbelend
voorwaard' = voorwaarden; woud, hier wereld
de door de natuur bepaalde loop der dingen
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a
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Wij konnen doen, en toelegh licht al daar na schikken,
b
dat ongevall min tref, of quets door gauw andacht;
c
ia meer ramp-quetzeloosheijt staat heel in u macht,
d
door willigh dragens wil van t'nootlijk wedervaaren.
e
f
g
Geen weerwil onrust kan in zulken wijs-geer baaren
h
die niet lieft boven waard, dien t'schijn-goett niet bekoort;
i
Wie gauw in al zijn doen zijn meeste heijl naspoort,
j
k
die treurt om geen geval, doett ramp in droefheijt sneven?
l
zoo weet dat ghij dat zelf hebt zulken macht gegeven.
m
Vraaghdij wat in dees tijt zij s'menschen hoogste goett?
n
goed-wordingh; neijgings-blusschingh van lijf, en gemoett.
Het lijf behoeft hier toe goe lucht, huijs, dexel, spijzingh,
o
de ziel eervarentheijt, en kund, en onderwijzingh.
Gewis terwijl de ziel, en t'lichaam hier zijn een,
moet s'menschen hooghste goett die beijde zijn gemeen.
p
Maar kanmen elker nutt niet even wel verlijken?
Het zwaarst weeght meest, de knecht die moet de Meester wijken.
q
r
merkt; beterdij t'gemoett doort' temmen van u vlees?
s
doet arbeijt, waakt, of vast, of zoo ijet na den eesch?
t
maar swaktet u verstant, en kant de ziel niet vroomen
u
v
T'schijnt zotheijd dat u lijf zijn wel-vaart wert benomen.
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regelen
schrandere oplettendheid
onkwetsbaarheid voor rampen
door de wil gewillig te dragen wat ons noodwendig te beurt valt (door de door de natuur
vastgestelde loop der dingen)
verzet van het gemoed tegen iets, tegenzin, onwil
begerige naar wijsheid (niet specifiek een wijsgeer)
teweeg brengen
boven de waarde die iets werkelijk bezit
najaagt
lotsbeschikking
doet een ramp (u) in droefheid ondergaan, dus: dompelt een ramp u in droefheid
het in droefheid gedompeld worden door een ramp, of door het geval
in dit leven
het tot rust brengen (uitdoven) van de begeerten van lichaam en gemoed (het gemoed is de
ziel onder het aspect van de driften)
kennis
toch kan men ieders nut niet evenzeer op één lijn stellen
let eens op
maakt ge de ziel beter door het temmen van de begeerten van het lichaam (door ascetisme)
naar geëist wordt (om tot een resultaat te komen)
tot nut strekken
goede gezondheid
wordt ontnomen
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a

zal d'Ezel overweegh daar moet zijn opgepast,
b
u draghen, of hij stort te neder met zijn last:
485 Maar meer ontzinnicheijtc ist d'Esel zoo te mesten
d
e
dat voor den drijver niet, of weijnich blijft ten besten,
f
bezorgh verdeelingh zoekt die minst elk ander lett:
En heeft Natuijr t'bestuijr heel inde ziel gezett?
zoo dient die eerst verzorgt om alles wel te stuijren,
490 die acht elk minst, dies zietment hen ook meest besuijren.
Nadenkt, en weeght dit gauw in dijner zielen grondt,
g
door waarheijds kennis maakt voor al dijn ziel gezontt.
h
Uijt alle voor-val leert hiertoe wijs leeringh trekken;
maakt dat eens anders misgreep dij een baak verstrekke,
495 en niet verleij, of quets. Diti doet andachticheijt.j
k
l
T'schort an t'bestaan. Adieu t'is haast genoech gezeijt.

a
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de weg op, op pad
lees: om u te dragen
groter waanzin
niets
tot zijn voordeel
zoek een verdeling in de zorg (voor lichaam en ziel) die het minst ieder van beide schade
toebrengt
voor alles
òf bijv. nw. of pred. attribuut
wijst terug naar vs. 494-495a
zorgvuldige beschouwing
het ontbreekt maar aan het ondernemen
er is nu wel genoeg over gezegd
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Hertspiegels Vierde Boeck Kleio
a

aant.

b

Des Visch-dijx steijler olmen blader-rijke armen
c
d
e
f
g
zoo t'moer-licht runt-vleesch zat den tweelingh driecht te warmen,
h
i
De reuk blat-rijke neutt, en t'bondel mispel-lof
j
bekoelden bloeij-maants hitt in t'Muse-Tooren-hof,
5 tott dat haar breede schauw te melkens avontmalek
den ganschen boomgaart roofden dagh-lichts lichte stralen.
l
m
Na na-speurs heete tocht mijn leergier hert om rust
n
o
p
doe jookt', ook oogh, en neus ter bloem, en louer-lust;
q
Elx violetten oogh-schoon, verwe-scheel geslachten
r
s
10 door lucht, en schou-zucht t'hert veel herten-vreucht toebrachten.t
u
v
Lavenders droef-blauw bloem, d'eel lof smal Roosmareijn;
reuk-swaar Basilikom, wild balsem, Margoleijn,
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genit. van Visch-dijk = visvijver
hoog oprijzend
toen, op het ogenblik dat
moederlicht, de zon
op 21 mei verlaat de zon de stier - teken van de dierenriem - en komt in dat van de tweelingen
op het punt staat
dit is een tussenzin, in de druk staat hij tussen haken
de geur verspreidende bladrijke noot
het in bundels groeiende mispelloof
een tuinhuis (koepel) van drie verdiepingen, beneden vierkant, dan achthoekig, bekroond
door een rond houten bouwsel, waarin Spiegel zich terugtrok om te dichten en te rusten, vgl.
bk. VII, vs. 59 e. vlgg.
's avonds op het tijdstip dat gemolken werd, ongeveer 7 à 8 uur
de vurige begeerte tot onderzoek
leergierig
toen
had een onweerstaanbare lust
ook hadden oog en neus een onbedwingbaar verlangen zich te verlustigen in bloem en blad
onderw. bij toebrachten (vs. 10), er staat: alle soorten viooltjes schoon voor het oog door
veelkleurigheid (schonken) ...
geur
zucht (lust) om te tonen, te pralen
schonken, verschaften
donker, (het woord heeft ongetwijfeld een sterk subjectieve waarde) W.N.T./ III, VI=III, 3391,
vaalblauw
met smalle bladeren
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a

b

t'bleek roode roosgjen reuk-lief, staagh groen Lauerieren,
c
mee t'waarde ruijk-zoett lof en roos der Eglentieren;
15 Fiool-reukx zoete lucht, tij-loos,d maij-bloempjens eel;
e
f
g
Angiers, damast-bloem, pluijmpjens, leelij witt, en geel
h
i
door reuk-loos onkruijt hier niet waren wegh geschoven
j
k
l
m
zoo nieuw-gier kostbaar pronkt in praal-kruijt-lievers hoven.
n
o
Wes walght gemeenheijt ons? maakt vreemtheijt goet, of schoon?
20 Wat haalt bij reuk-rijk leelij hunp stink-keijser kroon?q
Dees kooptmen graagh om t'geen zijn Heer een jaar kan voeden;
r
die krijgtmen licht te geef; zoo doet verwaantheijt woeden.
s
t
Wij achten t'dingh na waard'; Geen inlandsch nutbaar spruijt
u
v
verzetten wij om Turx onnutte bloem, of kruijt.
w
25 Met dit gepeijns al diep was s'werelts oogh geweeken;x
y
z
des Aard-rijx swarte schauw die spand' haar bruijne deeken
aa
bb
besprengt met flonker vonken om ons Aarden kreijs,
cc
dd
en t'hoorenlicht zijn paard' en waghen schikt op reijs;
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aangenaam van geur
altijd groen
voortreffelijke
een narcis-soort
anjer
muurbloem
een anjersoort
niet onkruid in onze zin; Spiegel bedoelt de geurloze geïmporteerde planten alleen om hun
bijzonderheid begeerd
achtergesteld
zoals
begeerte naar nieuwe dingen
òf postpos. bij nieuw-gier, òf bijw. bij pronkt, in beide gevallen met de betekenis van ‘duur’
in tuinen van liefhebbers van opzichtige planten
waarom
hebben wij een afkeer van het veelvuldig voorkomende, het alledaagse
wijst terug naar praal-kruijt-lievers
de fritillaria imperiales, een sierplant uit Perzië ingevoerd, die een onaangename geur
verspreidde
zo veroorzaakt opgeblazenheid waanzinnig gedrag
nut in zich dragend, nuttig
loot van een plant; hier: pars pro toto: plant
verplaatsen (met de bijgedachte: stellen wij achter)
volgens Vlaming denkt Spiegel hier aan reukeloze bloemen ‘gelyk Tulipanen en Ranunkels,
herkomstig uit Turkyen.’
de zon
reeds diep (of: zeer diep) onder de horizon verdwenen
de zwarte schaduw die over de aarde lag
die trok haar donkere deken (het duister wordende firmament)
besprenkeld met flonkerende sterren
een letterlijke vertaling van orbis terrarum, dus: aarde
de maan; W.N.T. VI, 1093: ‘Bij dichters, in navolging van lat. cornua lunae, zeer gebruikelijk
als benaming van de uiteinden van den sikkel der kwartiermaan.’
doet zijn tocht aanvaarden
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a

Te rust steegh ik om hoogh int tempeltgen der Muijsen,
30 Van daar scheenb in t'zuijd-oost de Diemer zeec te bruisen.
d
Ik hoord' een zoett geruijs dat in een hoos quam voort
e
f
al lijzelijk door d'Amstel tott Meer-huijsens boort.
g
Daar uijt zoo trad op t'landt een jongelingh onbaardich
h
i
dien volghden-negen juffers schoon, kuijsch, vroolijk, aardich;
j
k
35 Een oud'-frenx hooren herrep droegh hij in zijn handt
l
m
gegort met pijl, en boogh, om t'hooft een Lauer-randt;
n
De maaghden hadden reedt-schap ellik zonderlinghe;
o
De voorst scheen uijt een open letter-roll te zinghen;
p
q
r
Haar zuster met een sott-stok hielt de zelve thoon,
s
t
u
40 diens speel-noot volghd' een bok, zelf droegz' een gouden kroon;
v
w
De volgh-maaght met een uijr-glas bezich met antekenen,
x
y
dan een met meet-gereetschap heel bemoeijt in t'rekenen.
z
aa
bb
De naaste deeren speelde zoett op veel, of Luijt,
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vgl. vs. 4
(in verband met wat er op volgt) leek
Diemer meer (toen nog niet drooggelegd)
hier is niet bedoeld de vernielende hoos, een wervelstorm, maar een onschuldige, die in de
zomer optreedt, in hooilanden wordt het hooi soms hoog meegevoerd; in het Fries spreekt
men van een simmertwirre
zachtjes
oever
een baardeloze jongeman = Apollo; hij blijft jong, omdat hij, als zonnegod, elke dag verjongd
opstaat; men meende dat de geest van Apollo neerdaalde in de muzen
negen jonkvrouwen = de muzen
kunstvaardich
oud-Frankisch met de betekenis van oud-Germaans of oud-Nederlands, ouderwets, uit oude
tijd
een harp, lier, met twee uitsteeksels (horens) of van hoorn gemaakt
zijn kleed was door een gordel boven de knieën getrokken
lauwerkrans
hadden ieder attributen verschillend van de andere
de eerste, die voorop ging; hier wordt bedoeld: Kalliope; de muzen worden in de vss. 38-45
genoemd in de volgorde die overeenstemt met die van de zeven boeken, ieder boek genoemd
naar een muze.
Thalia
de narrenkolf of zotskolf, naast de zotskap het symbool van de waardigheid van een nar
zong op één toon (zie Inleiding, blz. LXVII)
speelgenoot, speelmakker, hier: iemand die tot eenzelfde groep behoort
hieruit blijkt dat bedoeld wordt Melpomene, de muze van het treurspel; zeker is dat tragedie
= boksgezang, waarom is niet zeker
zijzelf droeg
de jonkvrouw die daarop volgde, nl. Clio, de muze van de geschiedenis
zandloper
bedoeld is Terpsichore, oorspronkelijk de muze van de dans; Spiegel past een andere traditie
toe
bezig met; de drukken hebben i.p.v. in met, blijkbaar een gewonere verbinding
de volgende jonkvrouw, Erato, de muze van het minnedicht
= vedel = viool
een in de 16e en 17e eeuw geliefd snareninstrument
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b

maat-voeghlijk haar gespeel blies lieflijk op een fluijt;
45 Met Mercuurs stokc de volgh-maaghtd maat sloegh voor t'verwerren;e
f
de lest met boogh, en passer ooghd' maar op de sterren;
g
recht voor Meer-huijsens middel-vis-beek dicht omringht
met olm, en ijp zich zett Apollo neer, en zinght.
h
ij
k
Al schijnt al t'oud verhaal versieringh; noch in t'leste
50 gauw opmerkl merkt licht dat ouw' deuntgensm zijn de besten.
n
o
De waarheijt eewigh was voor alle tijts geval;
p
q
r
Acht die Uperion, of duijtslijk, boven al.
s
t
Het outst is t'eerste naast, en dies meest vrij van smetten,
u
v
w
zij heeft mij als een zoon, en zon met strakke wetten
55 des kleijne werelts moer-lichtx zulker wijs gestelt,y
z
aa
dat haar reijn wezen nieuwlings niet zij naakt vermelt.
bb
cc
dd
ee
Godvruchtich; maar bewimpelt datmen swijns, noch honden
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ee

zich naar de maat voegend
Euterpe, de muze der lyrische poëzie
Mercurius-staf, een staf waarom heen twee slangen kronkelen, en aan het eind waarvan twee
vleugels bevestigd zijn
nl. Polyhymnia, oorspronkelijk muze van de hymnen
om in de war raken te voorkomen
de laatste, Urania, muze van de sterrenkunde
de visvijver (zie vs. 1 van dit boek)
alle oude verhalen
verzinselen
de; is hier geen leesteken, maar weglatingsteken voor e
tenslotte
schrandere aandachtigheid
oude liederen, oude wijzen
de eeuwige waarheid = God
voor alle lotsbeschikkingen die zich in de tijd voltrokken
zie die als (of: noem die maar) Hyperion
in het Nederlands
boven alles, d.i. de etymologische betekenis van Hyperion
het oudste is het dichtst bij de oorsprong
daarom het zuiverst
de waarheijt (vs. 51)
de zoon van Hyperion van de zon, Helios
met strenge regels
de bron van licht voor de mens
op zulk een wijze het aanzijn gegeven
nieuwelingen, oningewijden
duidelijk, ondubbelzinnig
lett. Godvrezend, hier: zonder dat men Gods wezen geweld aandoet, eerbiedig
versluierd
opdat men
slampampers noch domkoppen
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haar rooskens stroij op pêen onrijp te zijn verslonden:
Dies heeftmen onder bolster, schors en dop gedekt
60 oijt,c wat tott nutte leer, en heijl der menschen strekt.
d
e
In d'eerste gulde werelt eerd' mij boer, en koningh,
f
An d'Arrick berghzaam berghen was ons eerste wooningh,
g
daar duijrde langh mijn leer in eeren hoogh vermaart
h
i
bij trouw' naakt-wijze braakmans wijsselijk bewaart;
j
65 die toonden heijmlijkheijd, geen onverzochte klerken,k
l
m
door tem-lusts oeffeningh leerden s'eerst de deucht bewerken,
n
o
strak zonder roeren lidt door moeheijt, kout, of brant
p
een ett-maal moeder-naakt te staan in t'gulle zandt.
q
r
De witte CauCasus, en Faam-klaps snelle wieken
s
t
70 Prometheus brachten gins uijt t'innerste van Grieken.u
v
w
x
Sems Na-neefs langhe wijl daar aan d'Euphraatsche kust
y
die speurden ernstelijk na waarheijts heijl met lust;
z
aa
Hen porden d'helder lucht en sterrijk berghen hooghe
bb
cc
dd
met ringhen, huijzen, beelden schildren s'hemels booghe.
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wijst terug naar waarheid
op straffe van
te allen tijde
het gouden tijdperk, waarin alles nog zuiver was, en geen hebzucht, haat en nijd bestond
als symbool van de gelijkheid van de mensen
aan de bergen waar de ark geborgen werd
bleef bestaan
naakt en wijs
Brahmanen
verborgen, geheime wijsheid
onbedreven en onbeproefde leerlingen
door zich te oefenen in het bedwingen der lusten
ontwikkelen
niet van stand veranderend
hitte (van de zon)
rulle
de met sneeuw bedekte Kaukasus
de snelle vleugels van de geruchten verspreidende faam
zie aantekening
derwaarts
Griekenland
de nakomelingen van Sem, de Semieten
lange tijd, lang
de landstreek aan de Eufraat
met ijver
spoorden aan
hoge bergen waarop men vele sterren kon zien
de cirkels getrokken bij het opstellen van een horoscoop (zie de aantekening)
de twaalf segmenten waarin deze cirkels verdeeld werden
de tekens van de dierenriem en van de planeten
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75 Na t'erf-lanta trok een nazaatb nac voortd ande Nijl,e
f
g
Faam oogh, en veder-rijk drongh ons doe inder ijl
h
i
j
Asiens rugh, en beeken zomtijts te begeeven,
k
om bij de landt-bevruchtend' op-well-vloett te leven;
l
Daar wiert ik hoogh gëeert, flux klapper-zieke faam
80 gaff mij naar mijn verscheijdem leer meer als een naam.n
o
p
Oorhuijs der kunsten al, en Voeijbus der verstanden
q
r
s
wiert ik vernaamt om wijt ook in d'Achaijsche landen;
t
u
Van daar quam meenich wijs-geer ouer zee om veer
v
w
zijn aart-leer-giericheijt verzaan met waarheijds leer;
85 zulk naspeurs ernstx ons doe anlokte voorty te trekken
z
aa
na Hebrus gulden stroom, en Tempes groene plekken.
bb
De bosch, steen, dieren-leijder zongh daar menich liedt;
cc
verzuijm maar waarheijts hooft-wets bracht hem in t'verdriett.
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naar het land dat hem en zijn nazaten door God was toegewezen: Kanaän, vgl. Gen. 12:1 e.
vlgg.
Abraham, vgl. Gen. 10:10 e. vlgg.
later
verder
door hongersnood gedreven ging Abraham naar Egypte, vlg. Gen. 12:10
het gerucht met vele ogen en gevleugeld
met grote spoed
het land en de stromen van Azië
intussen
verlaten
het stijgende water dat het land vruchtbaar maakt, de Nijl
de Faam, die graag geruchten verspreidt
veelvoudige
meer dan één naam
Spiegel denkt aan de Egyptische godheid Horus, god van de opgaande zon, en vereenzelvigd
met Apollo. Hij vernederlandst de naam om een zingeving te krijgen. Het voorvoegsel oor
(hgd. ur) kan in samenstellingen betekenen oudste, oorspronkelijkste W.N.T. XI, 55. Oorhuis
is dan oudste verblijfplaats (nl. van alle kunsten)
Phoibos (Lat. Phoebus) was een andere naam voor Apollo. Spiegel vernederlandst weer:
Voeijbus. Vlaming denkt hierbij aan een vorm van het werkw. voeden. Hij zou wel eens gelijk
kunnen hebben, dan is de betekenis van Voeijbus: waaruit het verstand voedsel put
algemeen bekend, vermaard
tot verre in
Griekenland, het land van de Achaiers
wijst terug naar d'Achaijsche landen
ver van zijn land, woonplaats
zijn wetensdrang hem aangeboren
verzadigen
ijver om iets na te vorsen
verder
rivier in Thracië, nu Maritsa geheten, er is sprake van een gulden stroom, omdat er goud
gevonden werd
rivierdal in Thessalië, om zijn lieflijkheid bekend
Orpheus, de mythische zanger die dieren, bomen en rotsen betoverde door zijn gezang
het veronachtzamen van de hoofdwet van de waarheid echter stortte hem in de diepste
ellende; zie aant.
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Wij lieten bij d'Egyptsche buur-Olymp te woonen,
90 om op de Griexsche bett verselschapt ons te thoonenc
d
De blinde dichter-Prins ons hoogh' daar eerd' met vlijt,
e
f
De Priester Helikons mee; Voort in korter tijt
g
h
zoo koeverde t'getal der liever kunst verstanden,
i
dat bergh, noch bosch, noch beek in heel Pelasgers landen
j
95 bleef onvermaart: Dit veld-geschreij wend'onzen gangh,
k
om t'weld-vooghd Tibur-volk met-deelen onsen sangh.
l
m
Ghij kaar Lukreesche spruijt doorzocht Natuijrs bedieden,
n
o
De Andesche Homeer, des Venusiners lieden;
p
De min-beschrijver eerden ons op t'hoogste wel.
q
100 Twee slaven hoogh in eeren brachten t'boerdich spel.r
s
De spaansche treur-spel Rijm-Heer dicht sin-rijke zanghen.
t
u
En ghij Roomsch Raats-heer in t'Pavijs bevangh gevanghen.
v
Na met dees werelts schepter zach ons Maas en Rhijn,
w
x
y
daar Otfrid zongh eerst moedich duijts voor snoo latijn.
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verlieten, hielden ermee op
de naburige Egyptische godengemeenschap, Olympus = symbool voor een
godengemeenschap
om te laten zien dat wij op de Griekse Olympus in een beter gezelschap waren
de blinde en eminentste dichter Homerus
Hesiodus; zie de aant.
voorts, vervolgens
nam toe
hen die zich toelegden op de kunst die hun dierbaar was
Griekenland
het triomferende gejuich dat over de velden (het land) weerklonk
het volk wonend aan de Tiber dat de wereld beheerste, de Romeinen
gij geliefde (dierbare) telg der Lucretiërs, T. Lucretius Carus 98-55 v. Chr.
wat de natuur te kennen geeft; hij zette dit uiteen in een gedicht: De Natura Rerum = De
Natuur
P. Vergilius Maro, geboren in Andes bij Mantua (70-19 v. Chr.). In zijn epos Aeneis volgde
hij in de eerste zes boeken de Odyssea en in de boeken VII-XII de Ilias van Homerus na.
Vandaar dat Spiegel spreekt van de Andesche Homeer
de liederen van Q. Horatius Flaccus (65-8 v. Chr.) Horatius was in Venusia op de grens van
Apulië en Lucanië geboren
P. Ovidius Naso (43 v. Chr.-17 of 18 na Chr.). Zijn Ars amatoria en Amores gaven Spiegel
aanleiding tot de kwalificatie min-beschrijver
bedoeld worden T. Maccius Plautus, gestorven 184 v. Chr. en P. Terentius Afer (±190-159
v. Chr.)
het blijspel
de in Spanje geboren treurspeldichter L. Annaeus Seneca (±4 v. Chr.-65 na Chr.) Rijm-Heer
= rijmer wordt hier niet in ongunstige zin gebruikt
lid van de Romeinse senaat; het betreft hier Anicius Manlius Severinus Boethius (±480-524)
in de gevangenis op het grondgebied van Pavia
daarna zagen Maas en Rijn ons tegelijk met de heerschappij van deze wereld; dees werelts
schepter werd gedragen door Karel de Grote, wiens hof een centrum van cultuur werd
een monnik van de abdij van Weissenberg in de Elzas
kan zijn: 1. bep. v. gesteldheid, Otfrid had de moed in het duijts = Germaans (Frankisch) te
dichten. 2. bijv.nw. bij duijts, Otfrid dichtte in krachtig, onbedorven Germaans
slecht, verbasterd
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105 Maar zonder hulp, of faama voort bleuen wij vergeeten:
b
De woestheijt langhe tijt heeft landt, en taal beseeten.
c
d
tott dat de lauwer-minnaar koen op d'Arn brak uijt,
e
f
in woeste bastaard-taal bracht dees een zoet geluijt,
g
dien volghden veel ook in buijrlandsche bastaard spraken ,
110 op Sein, Oimon,h en Loir' wij vaak nu wooningh maken:
i
maar in dees bolle Hollands waterighe kust
j
verkeeren; ja te woonen is ons herten lust.
k
Om d'oude Rijn-burgh wij dik ellik lant verlaten
l
m
n
diens vrinden-choor daar hout, en vint dichts rechte maten;
115 De blenk verd-blikkicho hier een kaukasus verstrekt,p
q
r
deughds helt die Weet, of rust ons dikwils derwaarts trekt.
s
Dees elsen-voedend' Amstels vlakke, brakke stròòmen
t
een Sparts Eurotas lijken dicht van Lauwer-bòòmen,
u
De velden grazich aan diens slang-trek hobbeldijk
v
wx
120 mijn vaak bewaijd' Amphrisus oeuer beemde-rijk.
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zonder dat wij hulp kregen van dichters die zich opmaakten ons door hun gedichten te eren
en roem te schenken, bleven wij verder vergeten
barbaarsheid; voor de renaissancist Spiegel werden hiermee de middeleeuwen afgedaan
Petrarca (1304-1374). Hij is de lauwerminnaar, omdat hij in de dichtkunst naar het hoogste
streefde, wat met een lauwerkrans beloond werd. Misschien speelt Spiegel ook met de naam
van Petrarca's geliefde Laura
barstte los
in een ontaarde ongeordende taal
welluidendheid
in de ongeordende talen van naburige landen
ik heb de Oimon niet gedetermineerd
drassige
verblijven
de Burcht in Leiden
daartoe behoren Jan van der Does (1545-1604), Jan van Hout (1542-1609) en geleerden als
Justus Lipsius (1547-1606), van 1578-1591 verbonden aan de Leidse Universiteit, en zijn
opvolger Josephus Justus Scaliger (1540-1609)
een verwijzing naar het devies van Jan v. Hout: Hout en wint. Hout, en vint is een proteron
hysteron: eerst vindt hij de dichtmaten, daarop behoudt hij die
de juiste dichtmaat, hiermee zal wel het jambische vers bedoeld zijn, dat door Van Hout werd
geïntroduceerd
de blinkerd, een hoog duin bij Haarlem, ver blinkende, van verre zichtbaar
doet hier dienst als een Kaukasus, waarheen Prometheus gelokt werd, vgl. vs. 70 van dit
boek
Dirck Volckertsz Coornhert (1522-1590). Hij is deughds helt, omdat hij de deugd die hij
propageerde, optimaal in zijn leven verwerkelijkte
Coornherts tweede devies; zijn eerste luidde: Verkiesen doet verliesen
voedsel verstrekkend aan elzen; de els is de boom van de lage streken. Vgl. Hoofts Periosta
die met traege stroomen glijt
rivier waaraan Sparta lag
de Amsteldijk kronkelde (als een slang) langs de Amstel; het was een weg met kuilen en
hobbels
rivier in Thessalië, aan de oevers waarvan Apollo de kudden van Admetos weidde
hier invoegen: lijken
postpos. bij oeuer, een beemd is grasland, vaak met de connotatie ‘aan het water gelegen’
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c

Elk heijl-geer rijm-heer koen te wil ons hier mach vinden
want wij aan beek, of bergh, of landschap ons niet binden,
d
noch aan geen landen taal; elk sla de zijne ga;
e
Godt, ook des Hemels boogh zijn allom even na.
125 Ghij heft ten Hemel hòògh der Griek' en Romers werken,f
g
het waren in hun taal niet meer als duijtsche klerken;
h
Hun onsorgvuldicheijt, kunst-min, en staghe vlijt
i
doorwrocht dicht teelden, dies voor stervens noot bevrijt:
j
k
Wie desen heer-baan volght ter zelver plaats moet komen,
l
130 dat tijt genoots, en na-saats hun dies zullen vromen;
m
maar meest zijn eijgen ziel: Ons leer is zulker aart,
n
dats' eerst haar leerlingh betert, eer hij wel leeraart.
o
Hoe kan een wilde bòòm ongoet goe vruchten geven?
p
des leijders voor-beelt quaat den volgher wel doen leuen?
q
r
s
135 Om strijt leert elk nu aar die zelf blijft ongeschikt
t
u
door land-zeed zeede-loos de erf-zond hen verstrikt,
v
en schoon zij noch verdwaast in t'heijl-loos slim gaan blijven,
w
om t'geen hun heijl niet raakt, zij blind'lingh grimmich kijven.
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die zijn heil (geluk) begeert
rijmer, dichter
als hij wil
ieder beware en bescherme de zijne (nl. de taal)
het hemelgewelf
de litteraire werken der Grieken en Romeinen
zij stonden in hun taal niet boven de Nederlandse geletterden
niet door velerlei zorgen (voor andere dingen) in beslag genomen, dus: veel vrije tijd hebbende
in gevaar van te sterven, hier: vergeten te worden
weg
moet hetzelfde bereiken, nl. onsterfelijkheid; het beeld ter zelver plaats moet komen sluit aan
bij het volgen van de heer-baan
en daarom er baat bij zullen hebben
maar zijn eigen ziel zal er het meest baat bij hebben
voordat hij goed onderwijst
zinspeling op Matth. 7:18: Een goede boom kan geene kwade vruchten voortbrengen, noch
een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Spiegel spreekt niet van een kwade boom'
maar van een wilde boom, die nog niet gecultiveerd is, hij is niet kwaad, dat zou een definitieve
eigenschap zijn, maar ongoet, d.w.z. in hem schuilt de mogelijkheid goed te worden
lees: Hoe kan des ... leuen
om het zeerst, om het hardst
de ander
ongemanierd, ongecultiveerd
door de slechte gewoonten van het land (dat zijn: slecht voorbeeld en slecht onderricht)
de ondeugd overgaand van ouders op nakomelingen
de verkeerde weg gaan, d.i. heijl-loos: het brengt geen heil, geen geluk
hoewel zij als dwazen de verkeerde weg blijven bewandelen, twisten zij als met gesloten
ogen grimmig over dingen die niets met hun heil te maken hebben
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a

Doch dits voor tijtverdrijf: Maar meest strekt hert, en zin
140 van kinds been af, òòn onderlaat,b nac geld-gewin.
d
e
Hij zweegh; t'zweegh al; na Aasem-haal kreegh kleio teijken
f
g
haars beurts; mett hief zij aan op maat, en spel te spreeken.
h
i
j
Werkzalich watelaar ghij bout het week-grondt ij
k
l
met meenich hondert schip op hacht om koop-vaardij
m
n
145 zoo staagh, zoo ernstelijk na zuijdt, Noord, oost, en westen
o
p
alleen om slechte kost, en kleet u lijf ten besten.
Vergeet ghij gansch u ziel? lijdt die geen hongers noot
q
r
door anwas des verstands-versuijm, u daaglijx broot?
s
t
u
Is niet u wijs-geer hart om nutbaars ijet te weten
150 als d'ijlev maagh geneijcht tott voebaarw drank, en eeten?
x
y
z
Wes sloofdij onbedocht? Eenoocht alheen om schatt?
aa
bb
cc
dd
aandenkens tott de doot u dringht op t'enghe patt;

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb
cc
dd

hiermee doden ze alleen de tijd
zonder ophouden
richt zich op
alles zweeg, het was doodstil
na adem gehaald te hebben (nl. Cleio), d.w.z. direct daarop
meteen
op versmaat (hendiadys)
die bevrediging vindt in zijn werk, of - zoals Vlaming meent - overkropt met werk
volgens Vlaming een zeeman
het water is minder substantieel dan de aarde, vandaar weekgrondt, het gebruik hier hangt
samen met bout
met gevaar
terwille van de koopvaart
aanhoudend
met voortvarendheid
eenvoudige
ter beschikking van
het toenemen van de verwaarlozing van uw kennis, inzicht
nl. die verwaarlozing
uw hart (van nature) begerig naar wijsheid
lees: Is niet u wijs-geer hart geneijcht om ...
nut in zich dragend, iets nuttigs
lege
voedzaam
onverstandig, gedachteloos
loert (als een schutter met één oog over het vizier)
voortdurend
zonder te denken aan; aan = Mnl. ane = 17e-eeuwse òòn
de dreiging van de dood
noopt
het smalle pad der deugd, dat staat tegenover de brede weg die ten verderve voert. Deze
uitlating is zeker geïnspireerd door Matth. 7:13-14: Gaat in door de enge poort want wijd is
de poort, en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan;
Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die
denzelven vinden. Overigens loopt deze passage parallel met de Elckerlijc, wanneer de Doot
deze komt manen dat het einde van zijn leven nabij is. Is Spiegel hierdoor geïnspireerd? Het
is mogelijk, maar het thema dat de mens die oog in oog met de dood staat, zijn vroegere
hebzucht en tekortschieten betreurt, is van alle tijden, ook van onze dagen
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155

160

165

170

b

O hemel-voogd ist dan woutt ghij mijn uijtstel geven,
ik zou naspeuren nu hoe dat ik hoor te leven;
Mocht ik mijn Ionghe Ieucht herhalen noch een poos,
c
k'en zouw mijn ziel-heijl niet verzuijmen reukeloos,
d
k'en zouw met staagh gewoel niet duijrich zijn beslommert,
e
en voor lijfs kleijn behoeft niet stadich zijn bekommert;
f
g
Voorwaar ghij leeft hier niet om heel na snoot gewin
h
i
te woeden, s'levens witt heeft verr' ijet beeters in.
j
Bezintt u, op u zelfs maar lett, u moet moet koelen;
k
l
Of pijndij als een sloof tott na-zaats rust te woelen?
m
n
Geeft dit rêen dat ghij zelfs leeft quellijk rechtevoort
o
p
op t'onwis dat u erf-geer leeve zoot behoort?
q
Ist billik, dat als d'Esel d'edel mensch zal slauen
r
om weelich leuen doen die willich hem begrauen?
s
t
Dat elk hoe kloeker kloext wroett als een mol in t'slijk
u
alheen om die hem volgt alleen te maken rijk?
maar waar dit schoon gegront, wat weet ghij of t'zal baten
v
hem eenichzins tott heijl dat ghij hem schatt zult laten?
w
Het rechte jegendeel men meest al ziet geschien;
x
noch woeden, als verbaast, tis vreemt, meest alle lîen:

a
b
c
d
e
f
g
h
i
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k
l
m
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klinkt het dan
indien gij mij uitstel zoudt willen geven
verbinden met niet; ook in vs. 157
ik zou me niet met aanhoudende ijdele bedrijvigheid voortdurend hebben bezig gehouden
(gekweld)
voegw.
geheel en al
schandelijke winst
niets ontziend te streven
doel
uw gemoed moet tot rust komen
kwelt gij u
als een werkezel ijdel te wroeten tot (vermeende) rust van het nageslacht
is dit de grond voor het feit
nu, op dit ogenblik
in het onzekere
die van u verwacht te zullen erven
evenals de ezel
om op weelderige wijze te laten leven degenen die hem gaarne begraven
dat de één nog kloeker dan de ander
op het ijverigst, om het zeerst
voortdurend
zal strekken tot geluk
juist het tegendeel
als uitzinnig
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175

180

185

190

b

zal ik, zegt, met de mier in tijts niet nechtich werven,
c
zoo mach ik als de sprink-haan t'ontijd broo-loos sterven:
d
e
veel weet-als ziet men vaak verzuijmen wijf, en kint,
f
g
zulk kunst-gier treurt te laat als hij de broot-zack vint;
h
i
j
Ghij zijt ter slinker-hant verdoolt, om die te schouwen
k
l
geen rechter hott-wegh voeght; maar t'middel-pat te houwen:
De ziel hoeft voetzel om wel stieren lijf, en goett,
m
Het lijf schort voetzel als een wooningh van t'gemoett.
n
o
p
k'en porr' geen ijdel kunsten zorgh-loos na te spooren:
maar nutte kennis om te leeven na behooren.
q
Verzorght voor al u ziel dat die wel zij geleert,
r
U lijf, u haafs bedrijf wert dan ook recht beheert;
zouw anwas des verstands doen onverstandich dwalen?
s
zal onvernuft recht stieren daar vernuft zal falen?
t
u
zal die kloek ziel-heijl zoekt kleijn achten lijfs gevaar?
v
w
en die zijn ziel verzuijmt zijn lijf best nemen waar?
x
Wel eer liett menich wijs-geer sorgh-goett staan, en wooningh
y
in t'bosch om onbekommert t'leven als een koningh.
z
in vrijheijt, kemel-mantels, veld-gewas tott kost

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
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l
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o
p
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v
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zegt gij, hebt gij daartegen te zeggen
te rechter tijd ijverig mijn best doen om te verkrijgen
in een ongunstige tijd
wijsneuzen
verwaarlozen
kunstminnaar (die handelt als in vs. 175 aangegeven)
als hij tot de bedelstaf geraakt
hier volgt het antwoord van Spiegel; Kleio zegt het
naar links zijt gij verdwaald
om dat te vermijden
naar het Hgd. Holzweg, d.i. geen gebaande weg, maar één om hout af te voeren, en niet
ergens heen leidt, hieruit dwaalweg
is een rechter dwaalweg niet de juiste
heeft nodig
ik spoor niet aan
nietswaardige kundigheden
na te streven
dat die goede kennis bezit
uw bezit
redeloosheid
degene die
op wakkere wijze
lees: zal die
zorg dragen voor
bezit dat zorgen meebrengt: de zin is: menig wijsgeer liet sorgh-goett, en wooningh staan,
de komma verbindt die beide
om zonder zorgen in het bos te leven als een koning
dit vers is onderwerp bij voortreft in het volgende vers; Spiegel denkt blijkbaar aan Johannes
de Doper
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b

voortreft land-zeede-slauen lekker, rijk gedost.
c
d
e
zij volghen waarheijts hooft-leer; Angst niet voor den morgen,
f
g
die zich, en elk te nutt vlien t'onnutt huijs-bezorghen:
195 T'zuijr u nieth blijveni diet na-apen inde dutt,j
k
behoeftich, heijl-loos, meest hen zelfs, en elk onnutt.
l
Wat werter niet misbruijkt? zal men hier om verachten
m
n
o
den dooper an d'Iordaan? des Pathmosiers natrachten?
p
q
Iapetiers erf-verschenk? De weenziek Ephezeer?
r
s
t
200 die leech bedacht des Samiers, en Askreers leer?u
v
w
Wij zijn geen doen-niets luij versuft op t'leedich zinghen:
x
Maar wakker onderzoekxsters heijlzaam nutter dinghen;
y
z
al staagh bemoeijt met werk, vraaght ijmand ons geslacht;
aa
bb
Naspeurings-dochters zijn w'in s'menschen gauw gedacht

a
b
c
d

e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
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q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb

overtreft
slaven van de gewoonten van het land
proleptisch voor die ... (het volgende vers)
het belangrijkste gebod van Christus. Dat met Waarheijt hier Christus bedoeld wordt, blijkt
uit het bekende voorschrift. In Joh. 14:6 lezen wij: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het
Leven. In Matth. 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het
zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
vrees niet; angst is geb. wijs van het werkw. angsten
voor zich en iedereen nuttig
het nutteloze zorgen voor huiselijke aangelegenheden
het ontstemme u niet, het moge u niet onaangenaam zijn, ge moet er niet boos over worden
verbinden met behoeftich, heijl-loos
die het gedachteloos nadoen; inde dutt is eigenlijk in een slaperige toestand, dus: zonder
zich zijn handelingen bewust te maken
nutteloos voor zichzelf en ieder ander
wordt er
Johannes de Doper
Johannes, de apostel-evangelist schreef op het eiland Patmos - daarheen was hij verbannen
- zijn Openbaring, het laatste bijbelboek
mediteren
Prometheus, zoon van de titaan Iapetus, bracht uit de hemel het vuur naar de mensen, dat
als een erfenis onder de mensen bleef
Heraclitus uit Ephese, die weende over de menselijke situatie. Dit schijnt terug te voeren op
het feit dat hij melancholisch was
ledig, geen verplichtingen hebbend t.o.z. van werk. Heraclitus bemoeide zich niet met de
politiek
overdacht
de leer van Pythagoras van Samos
de leer van Hesiodus uit Askra in Boeotië
postpos. bij doen-niets
suf geworden tijdens het ijdel zingen, of suf geworden tijdens het zingen in ledigheid
postpos. bij wakker onderzoekxsters, of bijw. bij nutter
bezet met
afkomst
de muzen, die hier als symbool van de potentie van de menselijke geest iets nauwkeurig te
onderzoeken gelden
het denkvermogen dat snel werkt
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205 daar d'Hemel-voogd ons teelta in s'werelds vroob beginnen
c
d
e
tott waarheijts nott, na hun begrip, in ellix zinnen.
f
Tott zelfs, en ellix heijl ons lust, en werkingh strekt,
g
h
i
hier toe wij hebben oijt elk eel verstand verwekt.
j
k
zulk vant de Artzenij; Die t'burgerlijk bestieren,
210 ons fabel-wijs verbeeltl in volgh-bosch, steen, en dieren.m
n
o
d'Askreeschen schapen-vooghd wel huijs bezorgen leert;
p
q
met werk, en woord was waij-man zelfs, en Paap gëeert;
r
s
Melzigenes vroom-daat-beschrijver strekt dier tijen,
t
u
mach òòk een blind-man leegheijts opspraak bett vermijen?
215 Ons Mantuaner Arstv òòk s'keijzers raat verzeltw
xy
z
aa
De lier-verzorgher strekt een deftich oorloghs helt:

a
b
c
d
e
f
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verwekt (praes. hist.)
vroeg
tot voordeel van de waarheid
in overeenstemming met hun bevattingsvermogen (het mv. hun is hier geabstraheerd uit
s'menschen, vs. 204)
in ieders geest (zinnen = inwendige zinnen)
tot het eigen (nl. van de mens) en ieder anders heil is onze begeerte en werking dienstig; of:
lust, en werkingh is een hendiadys = werklust
altijd
voortreffelijk
wakker geroepen
de één, Spiegel zal wel Asklepios bedoelen
een ander, nl. Orpheus
door een fabel uitgebeeld om de diepere zin te verbergen
Orpheus betoverde door zijn lied de bomen, die zich naar hem bogen, vandaar volgh-bosch,
de stenen en de dieren. De diepere zin was dat Orpheus de mensen zeden leerde en geschikt
maakte voor een burgerlijke samenleving
Hesiodus (±700 v. Chr.) geboren in Askra (Boeotië) was een herder van schapen
de economie van het gezin
hij weidde vee in de praktijk en schreef erover in zijn Werken en Dagen
was zelf als herder en priester (van de muzen) geëerd
Homerus, die aan de rivier Meles geboren zou zijn - dit betekent Melzigenes - en die dappere
daden (heldendaden) beschreef
reikt tot in die tijd, Homerus zou ± 800 v. Chr. geleefd hebben
volgens de overlevering, zou Homerus blind zijn geweest
kan ook een blinde beter de opspraak van niets uit voeren mijden
Vergilius, geboren in Andes nabij Mantua, hij zou medicijnen gestudeerd hebben
maakt deel uit van
Q. Horatius Flaccus; na de dood van Caesar voegt hij zich bij het leger van Brutus, en strijdt
bij Philippi
lierdichter
treedt op
deugdelijk
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b

zulk stichtlijk boert-spels stof schenkt heerschend' in Aphrijken;
c
d
door vrijheijts schuts zingt d'ander ballingh zedichlijken.
e
De zelf-kund-zeeden-stuijr is voor al onsen werk;
f
zoo Christus u leeraart, zoo Sokrates nam merk;
g
T'is geenzins doch ons werk dit bits schriftuijrlijk twisten,
h
noch zedelooze woort-strijt òòk der Sokratisten:
i
j
Woort-rijkheijt, en verdraij; Ia t'reen-rijms kunstich liett
is t'bij-werk onses doens, ons werk en isset niet:
k
Maar eijgentlijk ons werk, en t'geen alleen wij prijzen
l
m
is zelfs-goedwordinghs-ernst; wijs zijn voor t'onderwijzen.
n
Godt kennen, lieven, volgen is ons volgers witt;
o
Hij schent ons die heijl leert, en zelver heijl-loos zitt.
Daar is geen zotter dingh als heijl, en deughd leeraaren,
p
en zelfs door ondeuchts onheijl blijven in beswaaren:
q
r
Wort elk vroom, blijf ik boos, wat baat mij haar geneucht?
blijft elk boos, word ik vroom, wat schaat mij haar ondeuchd?
s
t'gelt elk zelfs al alleen; Die t'lust in heijl te leven
t
Zie op zich zelfs, dan kunnen wij hant-reijkingh geven:
u
Ons hulp is algemeen; maar zelden ijmant lett

a

b
c
d

e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u

de één, verbinden met heerschend' in Aphrijken, bedoeld wordt Scipio Africanus minor. Er is
een overlevering dat Scipio de op naam van Terentius staande blijspelen zou hebben
geschreven, maar Spiegel kan ook bedoelen dat Scipio door Terentius in bescherming te
nemen diens blijspelen mogelijk heeft gemaakt
blijspel
door verlies van vrijheid
de andere, balling, of als balling. D'ander wijst terug naar zulk in het vorige vers. De balling
is ongetwijfeld Ovidius, die door Augustus - het is niet zeker op welke gronden - verbannen
werd naar Tomi aan de Zwarte Zee. Hier schreef hij zijn Tristia (= Klaagliederen) en Epistulae
ex Ponto (= Brieven uit de Pontus). Hierin beschrijft hij het droevige leven van de balling in
het verre land, en hij doet zijn uiterste best verlichting van zijn straf te krijgen, vandaar dat hij
zedichlijken dichtte, d.i. ingetogen, het mocht echter niet baten en in eenzaamheid stierf hij
in 18 n. Chr.
het leiden van de zeden door zelfkennis
aangaf
dit vinnige (vijandige) twisten over bijbeluitleg
bedoeld worden wel de twistzoekers
Woordenrijkdom en beeldspraak
het perfect rijmende kunstige lied
naar waarheid
ijver om zelf goed te worden
lees: en t'geen alleen wij prijzen / is wijs zijn voor t'onderwijzen (vgl. vs. 132 van dit boek)
het doel van degenen die ons navolgen
kwetst, beledigt
in last
rechtschapen, goed
hun vreugde
die er behagen in schept, die graag wil
dan kunnen wij (= de muzen) hulp bewijzen
voor iedereen gelijkelijk
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a

op zich, op onse heijl; De erf-zond dit belett,
b
en d'Af Godt eijgen-wil door schijn-goets valsch bekooren
c
maakt dat van duijstich duijst niet een na ons wil hooren.
d
Elk offert licht de mont: maar t'hert blijft aan een zij;
e
240 Ghij die t'hert-spieglen drijft ist errenst komt ons bij;
f
g
k'verschoot; mijn hert vliegt zonder uijt-vlucht, en verschòòningh
h
i
j
bij haar; zij in mijn ziel als in haar eijgen wooningh.
k
In t'linker Herts-holl zett Apollo zich te recht,
l
hij monstert, onderzoekt, wie Heer, vrij, slaaf, of knecht,
245 Erf-Heer,m Intoogelingh,n of vreemto is, wie t'bestuijren
p
q
r
bij beurt heeft, of gewelt, of wetlijk van Natuijren:
s
t
d'Inwòònders woelden eerst verbaast, en heel verschrikt;
u
maar kleio heeft terstont elk in zijn g'lidt geschikt.
v
Voor aan die d'Erf-vooghdij toekomt, en t'ziel-beleeden.
250 Vernuft,w en moedt,x ook ziel, en Lijfs genegentheeden.y
z
D'Intooghelinghen doe; lust, Herts-tocht, wil, verstant,
aa
bb
cc
dd
doe Erf-zond, en Anwenst, al vreemd, en veeler hand:

a
b
c
d
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onze redding, onze hulp (die wij kunnen geven)
de spelling suggereert iets dat van God verwijderd houdt
duizend duizenden
men zegt gemakkelijk naar het heil te streven, maar het raakt niet het innerlijk van de mens
gij die het als uw taak ziet in uw hart te kijken als in een spiegel (dit in tegenstelling tot vs.
239b)
ik schrok op
zonder een poging te ontsnappen, en zonder er een schone schijn aan te geven
naar haar toe
nl. Kleio
haar eigen woning (dit sluit aan bij vs. 204 e. vlgg.)
vestigt Apollo zich
neemt op en vergelijkt
erfelijk heer
een niet ingeborene, van elders gekomen
als vreemdeling ergens verblijft
als het hem toekomt
lees: of bij gewelt: door zijn macht aan te wenden
rechtens van nature (de n van Natuijren is voor het oogrijm) d.i. zoals de natuur dat heeft
vastgesteld
maakten tumult
verbijsterd
ieder op zijn plaats in de rangorde gesteld
vooraan degenen die bij vererving het gezag over de ziel en de leiding ervan toekomt, dus
krachten die als potenties in de ziel aanwezig zijn
rede, ratio
het irrationele aspect van de ziel
de neigingen van ziel en lichaam
de krachten die zijn binnen getrokken om zich blijvend in de ziel te vestigen, ze zijn afhankelijk
van de in vs. 250 genoemde potenties
daarop
de slechte gewoonten die een mens door invloed van de omgeving meekrijgt
geheel vreemd aan de ziel, ze hoeven er niet te zijn, ze kunnen er zijn
velerlei

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

106
a

255

260

265

270

b

T'vernuft een perrel scheen, of lucht-kloot kristalijnich,
c
d
een teeken-ringh daar om (heel spiegel-glatt doorschijnich)
e
daar beelden menichfoutt staagh werden heen gestraalt
f
door schichten veelerleij uijt d'hers'nen neergedaalt,
g
h
der welker weerschijns voort recht, of veel-bochtigh enden
i
genegentheeden werts, na teeken-rings omwenden
j
k
of traagh, of schichtich: draijt die langzaam, wel bedocht,
l
zoo wort vernufts besluijt Natuijrlijk recht gebrocht
m
n
bij neijgingh slecht, en blintt; draijt die ook snel, en vochtich
o
door achteloosheijds dauw, zij werden krom, en bochtich.
p
q
r
De erf-zond, mis-verstandt, ook voor-leers qua gewoont
s
t
u
zijn dikwils oorzaak mee dat ghij dus wert gehoont:
v
w
Dies lieft andachticheijt voor al, en ware kennis,
x
hier; hier; hier is de grondt van alle sneuvel-schennis.
Geneegentheden zes die zaten dicht bij een
y
als kleijn koppellen witt, daar t'weerschijn al op scheen.
z
aa
De rechte straalen doen haar broeden witte Ionghen,
de kromme schaduw swerte, woest, en onbedwonghen,

a
b
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in de lucht zwevende bol
van kristal
een ring waarop beelden verschijnen (kunnen)
om de bol heen
worden
pijlen
meerv.
vervormd
al naar de beeldring draait
met grote snelheid
wel beraden, bedachtzaam
op natuurlijke wijze juist
eenvoudig en blind, d.w.z. niet gepreconditioneerd en ongericht
hierdoor beslaat de spiegelgladde ring
vocht
de van jongs af aangeleerde gewoonten
zie Inleiding blz. LIV
zie Inleiding blz. LIV
ook
zó, op de wijze als beschreven in vs. 262
misleid, bedrogen
daarom
zie Inl. Spiegels psychologie
smadelijke ondergang, alle rampspoed die de zonde brengt
de weerschijn in zijn geheel
zie vs. 260 van dit boek
voortbrengen
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a

275

280

285
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de welke vaak zoo groot òòk wassen metter vaart
b
c
d
dat haar bevooght, noch toomt, noch Hemel houtt, noch Aard.
e
Aart-weet-zucht, Heijl-zucht, liefd tott schoonheijd angename,
Erbarmingh, kinderliefd, en dank-zucht zijn de namen
f
der moer-koppellen zes, die brôen staagh, zitten stil,
De Ionghen vlieghen flux, die noemtmen lust, en wil,
g
begeerlijkheeden, mee hertstochten als de straalen
h
des moedicheijts die doen verwoeden, of verdwalen.
i
De moedt een wazem vlam schijnt, die haar stralen zent
j
zoo an t'vernuft; als aan genegentheeden blent;
verderflijk, heijlzaam mee is dezer stralen werkingh,
k
l
gelijk het druijf-zap dient tott lijfs-quets, of versterkingh;
m
Door moedeloosheijt traagh beij ziel, en lichaam quijnt;
n
o
door groote heevicheijt ook ziel, en lijf verdwijnt.
p
q
De wakker errenst andacht, t'vroolijk welgenoeghen
r
s
des moeds bedaarde krachten ons vernuft toevoeghen,
t
ook bij genegentheden voeghelijke rust;
u
maar al te heet zoo werktz' al om end' om onlust.
v
Het recht Natuijrlijk slecht verkiesen, en begeeren
zij door haar onmaat doet in herts-tochten verkeeren.
w
Haar hetticheijt dees Iongh koppellen heel verhitt;
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met snelheid, spoedig
beheerst, bestuurt
beteugelt
in tucht houdt
begeerte om te weten die men van nature heeft
moeder-vlinders
ook
irrationele kracht van de ziel, zie vs. 250 van dit boek
een vlam die uit een damp voortkomt, en helder zowel als mat kan zijn (mischien denkt Spiegel
aan een vlam uit moerasgas, of aan het St. Elmsvuur)
zowel aan ... als aan
wijn
tot schade voor het lichaam
trage slapheid van gemoed
onstuimigheid
teert weg
de levendige ingespannen opmerkzaamheid
de opgewekte blijdschap
rustige, evenwichtige krachten
meew. voorw.
passende
overal
het geheel volgens de natuur kiezen en begeren, eenvoudig en matig
vurigheid, hitte
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a

en maaktze bont van verw' die anders zijn sneeuw witt;
b
c
zoo datze s'meesters hert doen gaan in nauwe schoenen;
d
e
dies machmens' in goett duijtsch met recht schoenlappers noemen:
295 Doch heeft de moett geen schult in s'heevicheijts begin,f
g
moedt zent geen stralen uijt, als na des menschen zin:
h
maar lokt haar t'reenberaat, zoo weetze van geen mate,
i
en heerscht strengh in t'vernuft daars' eens is ingelaaten,
j
k
teelt anwensts erref-zond, die zulke Tirannij
l
300 anrecht, dats' het vernuft houtt als in slavernij,
m
die anders na den aardt betreft het ziel-beleeden:
Wat heerschter in u? seght ist anders ijet als reeden?
n
of reen beraats besluijt? dat recht zich na t'verstandt:
Want valter watt te doen dit is terstont ter hant,
305 stiert u besluijt, en heeto u ijet te doen, of laten;
p
is dit nu recht, of valsch, gegrontt, of uijter maten
q
r
s
z'ist werk of nutt, of t'quetst: Op s'boer-mans domme zin
t
u
zoo voer hij dolkes voort; zoo schaft hij zijn gewin
v
w
al vilt scha onderhandt: Doe anderd' hij van zinne,
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kleur
het hart van de mens die deze hartstochten toelaat
omknellen, in hun greep houden, en geen uitweg bieden
in goed Nederlands, ronduit gesproken
‘Benaming voor de bontgekleurde dagvlinders van het geslacht Vanessa en inzonderheid ...
voor de het meest voorkomende soort Vanessa Atalanta L. waarvan de tekening doet denken
aan kleine gekleurde lapjes op een zwarten grond.’ W.N.T. XIV, 755
het begin van de onstuimigheid
naar de mens het toeslaat; zin is hier aequivalent met inzicht
het overwegen van de rede om te komen tot de kennis, wat gedaan of gelaten moet worden;
valt de conclusie uit ten gunste van de voorspiegelingen van de moed, dan lokt de rede haar
tot zich
straf, zonder transigeren
brengt voort
de erfzonde van de gewenning, d.w.z. de gewenning bestaat in het feit dat de moed zich als
heerseres vestigt in de rede, en daar leiding geeft, d.i. een erfzonde, omdat de voorbeelden
van de omgeving, van de opvoeders, hierbij de doorslag geven
teweeg brengt
die in eigenlijke zin volgens de natuur de leiding van de ziel raakt
dat richt zich naar het verstand, naar de wijze waarop men het begrijpt
beveelt
buiten het bestek (staat in tegenstelling tot gegrontt)
zo is de handeling
of nuttig, of schadelijk
op zijn boere-domheid
ging hij dwazelijk te werk
zo haalt hij zijn voordeel binnen
al bleek het gaandeweg schade (nadeel)
toen veranderde hij van gedachten
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310 t'docht hem doe bij zijn wijf zoo zoett als opter tinne.a
b
c
Elk werkt na zijn verstant, en na hij kennis heeft;
d
na dat die weeght, of waalt daar na ist dat hij leeft.
f
Des grooten Aristotels hoogh geachte klaarheijd
f
schijnt duijster in mijn oogh bij zulke gulle waarheijd:
315 Maar zoud' ik zellefs zing ook durven nemen an
h
al scheent gront-vast, en t'street met zulken grooten man?
i
j
Wel ja: volgh ik zijn raat daar is hij mijn verweerder;
k
Veel Platoos aansien gelt; noch is de reeden meerder:
l
m
Doch op mijn zin alleen in dezen steun ik niett
320 noch grooter als die grootsen man schijnt mij t'bedietto
p
q
zijns tegen-spreekers slecht die kloeken kon verkloeken
r
s
t
schijn-schikkelijk besluijt vaak los wort door t'bezoeken;
u
Wie heeft met grooter vlijt, en ook met meer vernuft,
v
w
als dees slecht effen-man bethoont, dat ellik suft,
325 in zellef-kund? en meest die t'meesterlijk uijtleggen?x
y
zaa
Haar wijsheijt wijst zijn Toets heeft gront uijt hooren zegghen,

a
b
c
d
f
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa

hier pars pro toto voor kasteel of slot
handelt
naar, in overeenstemming met
vast gaat, of wankel, veranderlijk is
helderheid
onbewimpelde
eigen oordeel, mening
welgegrond, wel onderbouwd
zienswijze; zijn n.l. die van Aristoteles
verdediger
dit vers lijkt een variatie op het bekende dictum: amicus Plato, sed magis amica Veritas, d.i.
Plato is mij lief, maar meer nog de waarheid (men zie de aantekening)
mijn overtuiging
wijst terug naar het vorige vers: Het gezag van Plato stel ik hoog, maar daar boven uit gaat
dat van de rede
verheven, indrukwekkende
voorschrift, les
van zijn eenvoudige bestrijder, nl. Socrates
die grote geesten in scherpzinnigheid kon overwinnen
een beslissing naar de schijn goed genomen
verliest zijn kracht
door het op de proef te stellen, dus te ervaren
intelligentie
bewezen
tekort schiet
en het meest zij die er op voortreffelijke wijze over theoretiseren
hun
lees: zijn Toets wijst, (dat) haar wijsheijt heeft gront uijt hooren zegghen
berust op horen zeggen
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a

330

335

340

345

b

of onbezochte waan, is zin-rijk bij de gis;
s'mans leuen, niet zijn woord tuijgt hoe zijn weten is.
c
Des schijn-geleerdheijds Prins stelt ziel-bestierens machte
d
f
in onbedwinghlijkheijt, dat dervingh' is van krachten:
f
maar heeft hij zelfs zijn kracht op t'uijterst oijt bezocht?
g
h
watt hij deed' hij zijn best in lust-bedwangh vermoght?
i
heeft hij niett zijn vernuft geheel in and're zaken
j
besteet, als om zijn rêen alleen ziel-vooghd te maken?
k
En daarmen zijn vernuft te werk stelt daar ist kloek,
l
m
en is dan elders dom door derven van verzoek:
Maar Sokrates alleen zijn werk maakt van zich zelven,
n
die dach an dach niet doett, als ziel-heijl na te delven:
o
Wie heeft oijt inder daat zijn lusten meer besnoert,
p
als deeze deuchd-helt? die staat dat hij niet en roert
een edt-maal lidt an t'lijf? leert niet meer in t'bezoeken,
q
ditt ondervindingh-boek, als hoore-zeggers boeken?
r
s
kunst-rijke laffe praat? Hij tuijghde dat hij wist;
t
Wie schijnt u van dees twee dat meer zich heeft vergist?
u
t' bezoeken is het nauwst; school-wijsheijd meest verblinding
v
baart; waare kennis komt uijt daad'lijke ondervindingh:
w
In zich ga ellik zelfs; steunt op geen ijle praat;
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niet op ervaring berustend
bij raming, wel zo ongeveer
de grootste in schijngeleerdheid, Aristoteles
zie hiervoor Inleiding, blz. LVIII en XXXII
gemis
op de proef gesteld
als een parenthesis te zien met voorwaardelijke betekenis: indien hij zijn best deed
het in toom houden van zijn lusten
intelligentie
dan om alleen de rede tot heerseres in de ziel te maken
op richt
suf, inefficiënt
door het ontbreken van het op de proef stellen
na te streven door zelfonderzoek (door in eigen innerlijk te graven)
in feite
die onbeweeglijk staat zonder een lid ie verroeren; die = deeze deuchd-helt = Socrates; zie
aant.
leert dit boek van ervaring niet meer door het ondervinden dan de boeken van hen die het
hebben horen zeggen
gestileerde zouteloze praat, praat zonder inhoud. Kunst-rijke laffe praat kan bijstelling bij
hoore-zeggers boeken zijn, maar ook geconstrueerd worden met als
hij toonde (metterdaad) dat hij wist
Socrates en Aristoteles
het ondervinden geeft de nauwkeurigste kennis (W.N.T. IX, 1637)
ervaring door het doen
ieder moet aan zelfonderzoek doen
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350

355

360

365

Wildij een zaak verstaan naspeurtze inder daat.
a
Wat port den dommen boer te waghen ros, en wagen?
wast onbedwinghlijkheijt? of wast zijn groot behaaghen
b
in Iuffer-min? in pronk? zou hem zijn na-verstant
c
d
niet efter hebben licht geredt uijt zulken brant?
f
Hebt grooten honger-noot, en vint de vult' van eeten,
f
vast om een kròòn, of duijst, zeijt een, zuldij niet weeten
g
te kiezen t'waarste goett In u zin als ghij mooght?
h
i
Is onbedwinghlijkheijt, of reen-beraat hier vooghd?
j
Elk heeft verstant, en is heel zullix als zijn werken,
k
l
al zeijt; ja meent men t' aars, men zalt in t' doen best merken:
m
n
met meeningh meenich Deuchd lieft; maar t' voor mis-verstant,
o
dat on-ontwortelt blijft behoutt noch d'ouerhant:
p
Ia ook selfs in t' lust-volghen heerscht het reen-beraaden;
An d'een spijs zal zich dees; an d'ander die verzaden.
q
Ook veelerleij verstan in onbedwinghlijkheijt
r
s
vaak strijden tegens een, en tegens reelikheijt:
t
u
zal ik vernoeghen vraatlust? of de Min-lust stelpen?
of zal ik spaaren t' gelt dat mij hier toe kan helpen?
v
w
of zal ik d'opspraak vlien? of pok-smerts ongevoegh?
of is in dit gevecht mijn deucht-min sterk genoegh?
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spoort aan, drijft
later, beter inzicht (als hij dat op tijd gehad had)
echter
liefde-drift
overvloed
vast (= laat het eten staan) om duizend kronen, d.w.z. laat het eten staan en je krijgt duizend
kronen
het hoogste (belangrijkste) goed
de vrije loop laten aan de lusten (toegeven aan)
redelijk overleg
is geheel gelijk aan zijn handelen (dat voortspruit uit het verstant), of: gedraagt zich geheel
zoals het verstand voorschrijft
bedoelt
men zal aan iemands handelen het best merken (hoe hij er innerlijk voorstaat)
met de beste bedoeling, of: met mening (voorlopig, niet doordacht besluit)
het van te voren reeds bestaande misverstand
niet met wortel en al uitgetrokken
beraden van de rede
veelsoortig streven (van het begerende principe)
tegen elkaar
tegen de normen van de rede
bevredigen
blussen (door eraan toe te geven)
de blaam vermijden
last van het lijden aan syphilis
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385

b

Elx eijgen-hart, de daat niet moet dit gront-gatt uijten;
c
d
daar heerscht in niemant niet als eijgen-zins besluijten;
En dit besluijt zich na t'verstant recht dat elk heeft
f
f
van elke dinghs waardij, daar ellik heel na leeft:
Elk leeft zoo hij t'verstaat; Het swaarste moet meest wegen;
g
h
Een ijders hooghste goett blijkt uijt zijn daadlijk pleghen.
i
Het gelt beheert de welt, ook eer, en hooghe staat,
j
k
De wel-lust, hatenijt, en wraak-lusts over-daat,
l
de trotsheijt, toornicheijt, ook luijheijt, boerten, Iokken,
m
n
na ellix zinlijkheijt hen bij de ooren fokken.
o
Des menschen zinlijkheijt dat is zijn Hemel-rijk,
of hoogste goett, hier van zoo geeft zijn leuen blijk.
p
q
In praat gaat elk vermom, ook voor zich zelfs; het vaijnsen
r
s
t
is mee een zinlijkheijt, een groot-vorst, wildij kleijnsen
u
v
in alles u verstant door nau'-opmerkings seef
U meeningh die ghij recht waant vint ghij meest al scheef.
Des wiegh-leers mis-verstant gewortelt in langh-duijren
w
waant elk te zijn een qua geneijghtheijt der Natuijren.
Hij voett het mis-verstant, en vecht in grooter noot
x
met errenst tegens zulken schauw-beelt tott zijn doot;
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wat er leeft in iemands binnenste
moet de waarheid aan het licht brengen
in iedereen niets dan (de dubbele negatie maakt de betekenis van niemant positief)
beslissingen ingegeven door eigen innerlijk
en dit blijft binnen de grenzen van het werkelijke inzicht dat ieder heeft van de waarde van
elk ding
in overeenstemming waarmee iedereen geheel zijn leven inricht (vgl. vs. 311)
een vertaling van een term uit de moraal-filosofie: summum bonum
in zijn daden in praktijk brengen
voert heerschappij over de wereld
afgunst
exces van wraaklust
spotten
pakken in overeenstemming met wat ieder begeert hen bij de oren
(nl. om hen aan hun wil te onderwerpen)
(een spreekwoord) waar een mens zijn zinnen op gezet heeft, wat hij begeert, dat beschouwt
hij als zijn hoogste geluk
iedere vermomming uit zich in mooipraterij, elke vermomming gaat schuil achter woorden
ook voor de persoon zelf (hij ziet zijn situatie niet in)
het veinzen is ook een gemoedsstoornis
een opperste heerser, hier: een eerste in intensiteit
zeven, zuiveren
inzicht
door de zeef van zorgvuldige waarneming
iedereen meent (maar op onzekere gronden) dat het misverstand van de vroege kindsheid
geworteld in de lange duur een van nature zondige geneigdheid is
zulk een schaduwbeeld (zie aant.)
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koel, en zachtzinnich is d'een, d'ander is heet-bloedich
bc
d
van Aart, maar daarom niet geduldich, of gram-moedich;
Het bos-kruijt droogh, nat stroo verbranden ras, of traagh;
maar t'vier brants oorzaak is alleen: Nu is de vraagh
f
wat maakt u toornich? wat ontstelt heetheijt van bloede?
ist niet u misverstant? alleenlijk u vermoeden
f
g
dat ijmant onrecht doett? die Erf-zond zoos' ontwort,
h
i
daar blijft niet dat ook d'heetste mensch tott tooren port:
j
Ons Heijl-lands heijligingh dees Erf-zond komt vermoorden,
k
l
zoo wie geloovich volght, en vast blijft in zijn woorden,
m
n
o
ziet, waakt, en bidt al staagh, dien toont zijn waarheijt sterk,
p
dat wij geen rechters zijn van ander luijden werk :
q
zoo swakken schepsel is de mensch dat hem mach krenken
r
s
een qua lucht, steen-val, beest of mensch; Hier wilt gedenken
t
dat geen van allen dees' u ongelijk doen aan;
u
v
Daar op verbiett ons Christ den boosen weer te staan
w
x
Dit heet rechtvaardicheijt te lieven, en betrachten
y
z
als schoon, dees neijging-boett vree, en vreuchd verpachten.
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zie de aant.
wijst terug naar: koel, en zachtzinnich; gram-moedich naar heet-bloedich
lijdzaam
tot toorn geneigd
wat brengt heetheid van bloed tot stand
nl. het geërfde misverstand, die als een zonde heerst
indien zij ophoudt te bestaan
niets
aanzet
reiniging van zonden, vernieuwing van de zondige mens
standvastig blijft
nl. de woorden die nu volgen
men vindt deze woorden in Mark. 13:33, en elders in het N.T.
wijst terug naar vs. 398-399a
nl. de waarheid die in Jezus Christus is, zie de aant., en Ef. 4:21, 2 Kor, 11:10 en vele andere
plaatsen in de Brieven der Apostelen, die teruggaan op Jezus' uitspraak in Joh. 14:6 Ik ben
de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
van het handelen van anderen, Matth. 7:1
schade berokkenen
een ongezonde lucht vgl. I, 232
vallend gesteente
geen van deze allen; de meerv. pers.-vorm is ad sensum geconstrueerd
terugwijzend partikel: op die zaak
zie aant.
betekent
plegen, doen
bevrediging van deze geneigdheid
doet vrede en vreugde de zijne noemen
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a

410
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Christ leert u lieven Godt, dats wijsheijd, goetheijt, macht,
en wie hem liefdt, verkrijght door wijsheijt goetheijts kracht.
b
Wie Godt niet lieft, die sneeft onwijs, ongoett, onkrachtich;
c
zoo wie rechtvaardicheijt begeeft , die leeft onmachtich
in eijgen-willes hel, in onrust, in verdriett,
d
hij quetst zich, quetst hij u, maar u en lettet niett;
f
f
Of eijgen-will, en wil Godt en Natuijr weer-streeven
g
h
die schikkent' al te goedt; zoo ghij in al u leeven
i
ten besten alles keert, zoo wordij wijs, en goett,
j
rechtvaardich, machtich, blij, en vrij van gramme moett.
k
l
Wil ijmant des Natuijrs, en Christi wett toestemmen,
en t'blijkt dat hij zijn tooren niet en kan betemmen
die liecht; hij waant te zien: maar hij is steeke-blindt
m
n
u wegh is opgedelft, des waarschuwt u u vrindt.
o
p
Ghij zeght dat gijt gelooft, gaat lijkwel daar en boven
q
r
s
al voort, en valt, zal ik hier woord, of werk gelooven?
t
Of krijgt ghij ook gezicht, en gaat op weghen glatt,
uv
gewaarschout, wildij vaijlich gaan te zien op t'patt,
w
x
y
ghij ziett om hoogh, en glist, wies' oorzaak van dit glissen?
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Dit is het grote gebod; de Farizeeën wilden Jezus op de proef stellen en één van hen vroeg,
wat het grote gebod was. Jezus antwoordde: Gij zult liefhebben den Heere, uwen God, met
geheel uw hart, en met geheel uwe ziel, en met geheel uw verstand. (Matth. 22:37)
gaat ten onder
opgeeft, verlaat
maar gij ondervindt er geen nadeel van
ook al
zich verzetten tegen
die regelen alles ten goede
in geheel uw leven
alles een zo goed mogelijke wending geeft
boosaardig gemoed
deze twee zijn identiek; het tweede gedeelte van het grote gebod is Gij zult uwen naasten
liefhebben als uzelven, zie vs. 407 en Matth. 22:39
instemmen met
de weg is opgedolven, versperd door de toorn die toegang tot het heil afsnijdt
daarom
evenwel, toch
bovendien
versterkend bijw. in de zin van voortdurend
Spiegel blijft in het beeld van de weg die opgedelft is
handeling, nl. van het voortgaan
wijst terug naar hij is steeke-blindt in vs. 419, de betekenis: krijgt gij een juiste kijk op uw
situatie
het pad, zie volgende aant.
lees: gewaarschout (om) te zien op t'patt, wildij vaijlich gaan, dus: en zijt gij gewaarschuwd
om de ogen op het pad gericht te houden, als gij veilig wilt gaan
in tegenstelling tot de waarschuwing: gij ziet naar boven
glijdt uit
wie is (in overeenstemming met de gewoonte om bij afkorting van een woord de apostrof
achteraan te plaatsen
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U achteloosheijt ist; geen mis-verstands vergissen;
a
Ik kent; maar wie dwingt u tott Achteloozicheijt?
b
Ghij zelfs, ghij hebt de schuld; niet onbedwinghlijkheijt:
c
d
Ik heb mij vaak verlast door veel, of lastich eeten,
430 al neem ikt, zeghdij, voor te mijen,f dik vergeeten
f
g
ist mij terstont, dit weet ik immers dat mij krenkt;
h
z' ist onbedwinghlijkheit die mij dit onheijl brenght.
i
Geensins; T'is u versuijm, dats d'oorzaak dezer smerten
de zond, of na-smert gaat u niet genoech ter herten:
435 zooj brant de smitt hemk vaak die op zijn doen niet lett;
l
m
Bij u wert temlusts deughd niet hoogh genoegh gezett,
n
of vreeze Goods: lieft die zij zal u wel behoeden;
o
Des deuchds waardij bij u geen kund is; maar vermoeden;
p
De gelt-Godt dwinght licht datmen spaarlijk eet, of vast;
440 Goods vrees veel sterker is staat maar haar gront zoo vast.q
r
Die dingh-waardeeringh werkt in al u onderwinden;
s
t
Doorzoekt u ziel-gront gauw ghij zult het waar bevinden:
u
Geen onmacht; maar t' verstant grond-oorzaak is van t' quaat;
v
w
Van t' quaat is hij ook vrij die quaat verstant verlaat;
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ik zie het in
een potentie van de ziel die niet bedwongen kan worden, die geen meester boven zich heeft,
die souverein heerst, net als de rede
mijn maag overladen
zwaar
al neem ik mij voor, zegt ge, het te vermijden
dikwijls ben ik dat terstond vergeten
dat mij ten nadele strekt, nl. het snelle vergeten
zo is het
nalatigheid, zorgeloosheid, tekort schieten, wat bestaat in het niet geven om de gevolgen
op deze wijze
zich
wordt
de deugd van de matigheid om de lust in te perken (te doen gehoorzamen aan de rede)
lees: vreeze Goods niet hoogh genoegh gezett
bij u is de waarde van de deugd geen zekerheid, maar slechts een vermoeden
op spaarzame wijze
indien haar fundament even vast is (als bij de gelt-Godt), als zij uit dezelfde positie opereert
in alles wat gij onderneemt, in al uw handelingen
diepste roerselen van uw ziel
met voortvarendheid
wijst terug naar de onbedwingklijkheijt (vs. 432), immers, als deze laatste heerste, was de
mens tot generlei goed in staat, hij was dan onmachtig
inzicht door redenering tot stand gekomen
die het verkeerde inzicht achter zich laat
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445 Dien Duijvel weder-staat, en hij zal van u vlieden;a
Waar mis-verstant de ziel ruijmt daar krijght Godt gebieden.
Geen onbedwinghlijkheit, of on-andacht heeft macht
daar Godt, en s'deuchds waardij zijn hoogh genoech geacht.
b
Elk lieft het schoon, en heijl uijt neijgingh der Natuijren;
450 schijnt wel-lust, gelt, en eer of hoogheijds landt-bestuijrenc
d
in u zin schoon, en heijl door mis-verstants beleet
f
ghij hebt die nootlijk lief: maar zoo ghij namaals weet
f
g
dat zij maar schijn-heijl zijn; dat haar onmaats verderven
h
i
u smert, en leelijk is, zoo moett ook nootlijk sterven
455 u trek,j u liefd' tott haar;k daar groeijt in t' jegendeel
l
liefd' tott het schoon, en heijl van zede vormingh eel:
m
n
Dit na-verstant dan heerscht, ist krachtich, als te vooren
o
het mis-verstant u dreef, dat niet meer mach verstooren
p
q
ist doot: ist gansch vernielt t' blijkt zoot niet uijt en puijlt;
460 maar t' quelt u wis zoo langh het noch inwendich schuijlt;
r
s
Hier is de schort, en t'lek; elk beter waant te weten
t
hoewel noch in zijn grondt schijn-heil hoogh is gezeten:
u
v
men weet, men looft, men lieft deuchd met de mont; maar vert
w
x
van daar is u bedrijf; want verr' zoo is u hert:
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vrijwel letterlijk overgenomen uit het N.T.: Zoo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel,
en hij zal van u vlieden. Jac. 4:7, vgl. ook 1 Petrus 5:8-9 en Ef. 4:27
uit een aangeboren drang
het besturen van een land verbonden aan hoge staat, vorstelijk land-besturen
door het beleid van het misverstand
gij hebt die noodzakelijkerwijs lief, gij moet die wel liefhebben (door mis-verstants beleet)
hun, wijst terug naar wel-lust enz. in vs. 450
hun door onmatigheid-schade-toebrengen, ten ondergang voeren
u verdriet
in tegenstelling met schoon in vs. 449 en vs. 451
uw genegenheid
wijst terug naar vs. 450
hoogstaande gedragsvorming
(dit) inzicht naderhand, later verkregen inzicht
is het (nl. het na-verstant) krachtig, als een parenthesis te beschouwen
dat (= het mis-verstant) niet meer in staat is (het innerlijk) in verwarring te brengen
ist gansch vernielt: is het, nl. het mis-verstant, dood enz,
indien het niet naar buiten treedt
tekortkoming, hapering
narigheid
hoewel nog in elks diepste innerlijk schijnheil hoogh is gezeten = hoog aan tafel is gezeten
= een belangrijke plaats inneemt
men kent
geapocopeerde vorm naast verde, kwam reeds in de 16e eeuw voor, veelvuldig in de 17e
eeuw = verre
handelen
zie Matth. 15:8, Mark. 7:6, Jes. 29:13
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465 zulka treurt vaak om zijn zond, en zoo hij meent Godvruchtich;
b
Hij acht zich swak te zijn; neen gierich, of eerzuchtich
c
d
is hij, of gaijl, of trots door quaat verstant, door waan;
f
De beeker zuijvert binnen eerst; leert recht verstaan.
f
Bezint u, u bezintt, dits d'aldereerste trappe
470 des heijls, in onheijl blijvens' al dies'g overstappen.
Bezinningh is verlies van mis-verstands bedroch;
Bezinningh isser niet zo mis-verstant leeft noch.
Daar ziedij Spiegel in dijn herten-spiegel klaarlijk,
h
datt u niett buijten u of quelt, of is beswaarlijk:
475 Dat u verstant alleen t' zij recht, of vals is vooghd;
i
zoekt ghij heijl; liefdij t' schoon; ziet dat ghij wakker poogt
na recht verstant, wort wijs; ghij wert ook goed, en machtich,
j
bekoomdij recht verstant: Waakt dan, en weest andachtich;
k
l
m
Vint ghij noch lijkwel schort, als die door broosheijt sneeft,
480 zoo bidt al staagh om hulp dien die t' wilvaardichn geeft.
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deze of gene
begerig
onjuist inzicht, verstand dat werkt met valse argumenten
ongegronde mening
deze uitdrukking slaat wel in verband met Mark. 7:4 ...En vele andere dingen zijn er, die zij
aangenomen hebben te houden, als namelijk de wasschingen der drinkbekers, en kannen,
en koperen vaten, en bedden
kom tot overdenking
die ze (nl. de eerste trap van het heil)
niets van buiten af
dat gij u met inzet en ijver inspant
het oude begrip ratio recta, hier gehanteerd als een moreel principe: het juiste inzicht
toch nog
tekortkoming, hapering, vgl. vs. 461
als iemand die door zwakheid dreigt onder te gaan
bereidwillig, vgl. I, 177

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

118

Hertspiegels Terpsichore vijfde boek
a

b

aant.

c

d

Te herpen seeker-scherp heijl-leeringh-sangh is luste
f
en meest, als onsen Geest (verquikt door slaaps soett ruste)
f
g
h
geen muffich bett het beste leuens lust ontschaakt;
Een wakkre haan voor dach, voor douw ons wakker maakt;
5 En kittel-lust,i om t'groene lust-hof vande werelt
te zien met uchtend' tranen zilver-schoon bepeerelt:
j
k
l
Huijd' huijs-bezorgingh stierd' op Rijn-lants ij-stroomdijk
m
(in d'eerste optrekx teelt der velden webbe-rijk)
n
ons gangh in t'duijn-grondt water rapse Neurij-dillen
10 bij koppelso t'melkte bleek-webs melk-zopp zienq uijt-drillen.r
het gras-rijk groene velt met lijwaat dicht bedekt
s
strak tegens wint, en weer an d'hennikken gestekt;
t
u
Op half-witt linnen schouwen beurt-wijs gieter-reegenen
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eig. op de harp begeleiden; overdrachtelijk: dichten
nauwkeurig omlijnd, of nauwkeurig en met fijn onderscheidingsvermogen
de sangh, het gedicht waarin geleerd wordt hoe het heijl, het geluk machtig te worden
geeft een gevoel van bevrediging
meew.voorw.
onderw.
het beste, nl. levenslust
ontrooft
een zinnen prikkelende begeerte
huijden = vandaag
het bezorgen van de huiselijke zaken (economie)
de zuidelijke dijk van het Y was de noordelijke van het Hoogheemraadschap Rijnland
in de tijd van het eerste optrekken van het doek dat de velden dicht bedekt als (spinne)webben
kwieke (onder hun werk) zingende meisjes
bij tweeën
de karnemelk (deze werd bij het procédé van het bleken gebruikt) van het melkkleurige
bleek-doek
geeft het doel aan, dus: om te zien, afhankelijk van stierd' ... ons gangh
uitwringen
koorden aan het doek vastgemaakt, die men door stekken = stokken kon steken om het doek
te spannen en voor wegwaaien te behoeden (gestekt)
om te schouwen: om te zien, te aanschouwen
de gieter was een stuk gereedschap van de blekers: een houten vat met lange steel, waarmee
water werd opgeschept. Dat werd omhoog geworpen en als een regen over het linnen
verspreid, vandaar gieter-reegenen (meerv. zelfstandig naamw.)
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a

uijt oost, en Wester-sloot zich onderlingh bejegenen.
15 Of bleek-heerb baat-ziekc mochtd mijn vroegh gehennikt doek
f
fg
door ijlaars over-loon vergeeten in een hoek:
h
i
j
Nauw toe-zien wis verhoett trouw dienaars snoo veraarden;
k
zelf is de man; Des meesters oogh maakt gladde paarden.
l
m
n
Op leegbaar karrers bidden Herkles zeijt uijt spott
20 slaat hand an t'radt vrint helpt u zelf zoo helpt u Godt.
o
p
Dit was vroe uijt-tochts werf; wes voetlings? om te mijen
q
r
s
in schuijt gekaakels steurnis; wageval in t'rijen,
t
tott lijf-heijl hebben mee lijf-oeffningh, en daar bij
u
ziel-wellust in des ziel-heijls na-speur, eenzaam, vrij,
25 t'gemoettv ik leegh' die leeghgangs tijt van koopmans handel,w
x
y
z
t'verstant is zorgh-leegh in dees uchtend zin lusts wandel;
aa
bb
Het ij en spaar verbij langs Albrechts berrigh heen
cc
tott op de witte-blenk, daar plotzelijk verscheen
dd
ee
Terpsichor' ande voett, die lokte mij beneeden
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ee

Beurt-wijs = om beurten (vs. 13)werd het water uit de sloten ten oosten en ten westen van
het bleekveld geschept, in het midden daarvan bejegende = ontmoette dat elkaar (zie vorige
aant.)
meester-bleker
uit op eigen voordeel
zou kunnen
de extra-beloning die iemand geeft als hij haast heeft
de beide componenten versterken elkaar; in een hoek = verwaarloosd zijn
afhankelijk van schouwen (vs. 13)
nauwkeurig
ontwijfelbaar
van aard veranderen in moreel slechte zin; de componenten versterken elkaar
het komt op de man zelf aan
werkeloos
voerman
spottend
streven, doel
waarom
in de trekschuit
het storen door het vele gepraat
het stoten van de wagen (over oneffenheden)
lees: om te hebben
zoeken (het trachten te verkrijgen van) naar zieleheil
de geest onder het aspect van de emoties
gedurende die tijd dat ik mij niet bezig hield met de handel
de geest onder het aspect van het overleggen, combineren, denken
vrij van beslommeringen
in deze ochtend-wandeling, een lust voor de zinnen, of: in deze ochtend-verandering van
zinnenlust
het Spaarne
Albrechts burcht, eens aan de graven van Holland behorend, in latere tijd een burgerlijke
buitenplaats, volgens Vlaming
een hoog, kaal duin bij Haarlem, vandaar de naam Blinkerd (vgl. bk. VII, vs. 66)
aan de voet van de blenk
Spiegel bevond zich op hoger gelegen duingronden
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30 an d'overveensche beek; daar hoord' ik deze reeden.
a
Het wereldlijk beloop bij ijmant, bij gebott
ontwijflijk wert beweeght, en tuijgt daar is een Godt.
Ook dat die machtich, goett, en wijs is, uijt zijn werken
b
c
d
f
blijkt; van ditt schepsel-boek zijt ghij al leerbaar klerken:
35 Elk ooghblikf elken daat en voorval strekt een les,
g
en ellik schepsel zelf een letter daar in es,
h
i
die ijglijk zijn gemeen, en leechlijk in t'verzinnen;
j
Goods wijsheijt, goetheijt, macht doen kennen, en beminnen
k
om dat hij schoon; ja t'schoonst' is; en dies boven al
40 de willich blindenl diet onkennen, die t'gevallich t'samen-kleeuen van t'ondeelbaar stuijf-stofs horten
grond-oorzaak zeggen van dit al te zijn; die storten
m
n
haar zellefs loocheningh; Datt nietich Avontuijr
o
dat wort zoo Godt; doch bloott van macht, en van bestuijr,
45 Onwijs, ongoett, zoo blint als zij blind-schermers zelven;p
q
r
Wie kan des werelds-standt, en s'hemels lòòps omwelven
s
t
u
vermoeden òòn bestuijr? dees schikkingh kunst gewis
v
w
tuijght van zijn schepper u; doch geenzins wat hij is.
x
Zoo is òòk eijgen ziels gedaant onondervinlijk
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door gebod (door Zijn macht), door Zijn machtswoord
de natuur, boek der natuur
allen
die daaruit kunnen leren
leerlingen
ogen-blik
in het schepsel-boek
wijst ad sensum uit naar letter(s), waaraan ieder deel heeft
gemakkelijk te begrijpen
lees: die Goods wijsheijt ...
daarom (verheven) boven alles
de opzettelijk blinden, bedoeld worden de aanhangers van de antieke atoom-theorie; zie aant.
die brengen hun eigen ontkenning (van Gods bestaan) ten val
nietig, onbeduidend toeval
beroofd van
even blind (nl. hun God) als zij zelf als in den blinde schermers zijn
de gesteldheid van de aarde
het gewelf waarlangs de hemel-lichamen draaien
denken, zich voorstellen
zonder
kunst van het ordenen
toont u zijn schepper
Zijn essentie
niet waarneembaar
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50 voor u; maar datzer is, is ijder licht verzinlijk:a
b
c
Een letter-moer verstrekts', of een kleijn werelt-boek;
d
Ja t'nutste werelt-les krijghts' uijt zelfs onderzoek:
f
f
g
door zellef-kunds verzuijm sneeft ellik in verkeertheijt;
h
maar zellef-kennis voert tott waare God-geleertheijt.
55 De zellef-kennis leijt in kundi van zellefs kracht,
j
k
wat ziel, en lijfs-heijl geeft, en hoemen dat natracht:
l
m
ziels eerste hooft-gront-kracht is t'lijfs, en t'zielich neijgen,
n
o
zulx om te werven heijl is ellik schepsels eijgen:
p
Geneijghtheijt aard na t'laagh, het vier na d'hooghte heeft,
60 ook macht daar toe; t'gediert, en kruijt dat slechtlijkq leeft
r
s
heeft zullix mee; daar toe ook neijging-tocht tott goetheijt
t
u
en heijl, diens dervingh quelt: verwervingh maar heeft zoetheijt:
v
w
Het rêelijk dier heeft meer (tot scheppers meerder prijs )
x
y
genegentheijt om werden machtich, goett en wijs,
65 dats Godlijk; zoo veel zijn Natuijr die is deelachtich;z
aa
Na u verstant is Godt alleen wijs, goett, en machtich
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begrijpelijk, duidelijk
matrijs, waarin de letter gegoten wordt
een boek van de mikrokosmos waarin zich de makrokosmos (heelal) weerspiegelt
Spiegel behandelt les als een onzijdig woord; de nuttigste informatie over wat het heelal
behelst
verwaarlozen van zelfkennis
valt, gaat onder
slechtheid, verdorvenheid
kennis van God
kennis
lees: zielsheil, en lijfs-heijl
lees: in kund van wat enz., natracht = streeft te bereiken
een gront-kracht is een fundamentele kracht, het woord hooft maakt die tot de belangrijkste,
't geheel wordt nog versterkt door eerste
de geneigdheid, begeerte naar iets van lichaam en ziel
om heil te verkrijgen
eijgen is hier zelfst.naamw. in de zin van bezit, kenmerkende eigenschap, of praevdic.bijv.n.w.:
behoort toe aan ...
lees: aard (=aarde) heeft geneijghtheijt na t'laagh, het vier heeft geneightheijt na d'hooghte,
d.i. de aarde heeft een trek naar omlaag, het vuur naar omhoog
eenvoudig
eveneens
aandrift, drang tot perfectie (neijging-tocht is een tautologische samenstelling)
het missen daarvan
slechts, alleen
het met rede begaafd schepsel, de mens
lof
heeft meer, nl. dan begeerte tot perfectie en heil (zoals de dieren en planten)
om te worden
dat is goddelijk, voorzover zijn natuur (aard) die (= de drang tot het machtige, goede en wijze,
het goddelijke) bezit
in overeenstemming met wat gij kunt bevatten
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wat hij meer is in zich dats boven u begrip,
a
b
in zijns graats ommetrek moett ellik blijven stip;
De blind' weet van geen zien; T'onreedlijk van geen reeden;
70 Ghijc van geen zeijl-steens kracht,d of honden-reuk beleeden;f
f
Noch u vijf zinnen kracht, of werkingh zelfs behend,
g
ist vreemt dan datt ghij Godt na zijn Is niet en kent?
h
i
j
Doch vindij in u graat vol-heijl wildij te deeghen
k
l
m
Vol-heijl is neijgings-boett; dies hoe ghij zijt geneghen
n
o
p
75 grondeert voor alle dingh, dats u Natuijrs behoeft;
q
r
meest t'onnatuijrlijk, niet natuijr-zucht u bedroeft:
s
De neijgingh ongeschent die in u van Natuijren
t
u
is, is Goods kracht in u om u tott hem te stuijren;
v
w
x
Dees Leijds-man slecht, en recht die maakt u recht geleert,
y
80 zoo wie met errenst ziett, en waakt, en hulp begeert:
z
aa
macht is het witt daar ghij na trachtet al u leven;
bb
cc
macht is het pont dat u op woeker is gegeven;
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aa
bb
cc

binnen de grenzen van de hem gestelde norm
stipt
lees: Ghij weet
kracht van een magneet
de leiding aan een honden-reukorgaan geven
hoort bij Ghij; de betekenis: gij, hoewel zelf schrander, (weet)
wat betreft Zijn wezen
binnen de norm u gesteld
volledig heil
als ge het intens, met kracht wilt; of te deeghen is bijw.bep. bij vind in de betekenis van: naar
behoren
bevrediging van neiging
daarom
hoe uw neigingen zijn
onderzoek
vòòr alles
dat eist uw aard (natuur)
de begeerte die de natuur geeft
brengt u in moeilijkheden, ontneemt u uw heil
ongeschonden
die de natuur in u gelegd heeft
vgl. Coornherts ‘uijt ghenaden’ hiermee, ziet de aant. bij vs. 65
wijst terug naar neijgingh ongeschent en Gods kracht
eenvoudig en eerlijk, geeft u de kennis die ge nodig hebt
geeft u het juiste inzicht
verwijst naar Mark. 13:33: Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is. Spiegel
vervangt bidt door hulp begeert, misschien wel uit rijmdwang, de betekenis is dezelfde
dit woord komt veel in de bijbel voor, evenals het woord kracht. Reeds in Mark. 13:34 vinden
wij het. Gelijk een mensch, buiten 's lands reizende, zijn huis verliet, en zijnen dienstknechten
macht gaf .... Van Jezus wordt gezegd dat hij leerde, ‘als macht hebbende’ (Matth. 7:29). Het
lijkt mij dat de macht een potentie is, de uitstraling ervan is kracht
doel
verwijst naar de gelijkenis van de tien ponden (Luk. 19:11-27).
om mee te woekeren; vgl. Luk. 19:23: Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven,
en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eischen?
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85

90

95

100

macht om te werven wijsheijt, Goetheijt, meerder kracht
a
b
geeft Godt, daar woekert mee, zoo krijghdij volle-macht:
Die wijs wort; ende goett die wort daar door ook machtich,
c
die onwijs, en ongoett blijft, die blijft ook onkrachtich:
Des menschen hooghste macht is s'menschen hoogste goett
d
ff
dats lieft Godt bouen al, krijght macht, krijgt geen onspoett.
Wie Godt lieft die lieft macht, verstandicheijt, en goetheijt,
g
h
daar toe geeft hij u macht, en neijging eerst tott vroetheijt:
i
Weet, en heijl-geerich beij zoo is de mensch geaart:
j
k
maar wetenschap wat heijl, of on-heijl zij verklaart,
l
Om heijl-geericheijts-boett weet-geerich ghij geneghen
m
n
o
pq
zijt; die tocht tott gequel dijt, warer niet en teghen
r
s
het schepsel-boek daar weet-zucht door mocht zijn geblust:
t
U onvernoeghde weet-zucht dient aars tott onrust:
u
v
Dies drongh Goods goetheijt hem dit middel te beschikken
w
x
dat vaijlich, en gereet u neijging mocht verquikken.
y
z
Dit leuens boek den mensch diet ga slaat zoo verlicht,
aa
bb
dat hij hem zelfs, en heijl kent, mee zijn Ampt, en plicht
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gebruik die optimaal
macht in haar volheid
van hem gaat geen kracht uit
lees: dats krijght macht
lees: dats krijgt geen onspoett
tegenspoed, tegenslag (bij het verwerven van macht)
wijst terug naar het vorige vers
wijsheid
lees: Weet-geerich
samengetrokken met de vorige zin op is
moet uitgelegd worden
bevrediging van de begeerte naar heil
drang, begeerte wijst terug naar weet-geerich ghij geneghen zijt
strekt tot kwelling
ware er = was er
tegen
zou er niet tegenspreken
boek der natuur
bevredigd
niet tevreden gestelde, onbevredigde
daarom
verschaffen
zonder gevaar (van schade) en zonder moeite
wijst terug naar weet-zucht (vs. 96)
d.i. het schepsel-boek uit vs. 95
licht geeft
zich zelf
ook waarvoor hij door God is aangesteld
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a

tott Godt, en tott zich zelfs, ook tott zijn even mensche,
b
c
en niet alleen verlicht; maar ook beweeght na wensche
d
door neijging-tocht, om dat uijt liefd te doen met lust,
f
f
T'geeft kundschap na behoeft òòn kribse school-onrust;
g
105 Gelijk òòk niemant zonder letter-kund kan lezen,
h
zoo moett voor waarheijts kennis nootlijk bij u wezen
i
j
eerst schepsel-letter-kund; want zonder haar bediett
k
wel grondich te verstaan is alle kennis niett:
l
Dies elk; ja meest de Meesters mis-verstandich swerven;
110 leert deesm voor al wilt ghij gegront verstantn verwerven:
o
Om dees wel te verstaan hoeftmen ter noot geen gront
p
van schoolse kunst-behulp; het leert zich zelf terstont.
q
In alle rêen-beleet des schijn-geleerdheijds boeken
r
is zij de stof, daar elk in suft voor t'self bezoeken:
115 De schijn-geleertheijt dingh-waardeeringhs reijkt de hant,t
u
v
t' ga slaan der dinghen aart dat geeft gegront verstant;
w
x
hoeft niemant tott getuijgh, zij zelf geeft alle klaarheijt;
Des menschen eijgen hart getuijgh is van haar waarheijt:

a

b
c
d
f
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

naaste; vs. 101-102 wijzen uit naar het grote gebod: een wetgeleerde vroeg Jezus: ‘Meester!
welk is het grote gebod in de wet?’. En Jezus zeide tot hem: ‘Gij zult liefhebben den Heere,
uwen God, met geheel uw hart, en met geheel uwe ziel, en met geheel uw verstand. Dit is
het eerste en het groote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is; Gij zult uwen naaste liefhebben
als uzelven.’ (Matth. 22:36-39)
actief maakt, activeert
zoals het wenselijk is
neiging die als een aandrift werkt, een zeer sterke neiging
kennis zoveel als nodig is
zonder de kribbige schoolse tegenstellingen
zonder de letters (geschreven, gedrukt) te kennen
noodzakelijk
de kennis van de schepsels als letters te zien en te kunnen lezen (nl. in het schepsel-boek
vs. 95)
hun betekenis
niets, nietswaardig
dwalen (zij dwalen mis-verstandich d.i. zij zijn schuldig, zij weten beter)
wijst terug naar de schepsel-letter-kund; vgl. Coornhert, Wellevenskunde I, I, 22
begrip, inzicht
noodzakelijkerwijs
hulp van schoolse kennis
beleid van de rede, de leiding die de rede geeft
waarin ieder als versuft staat, te kort schiet, tegenover het zelf ervaren
het bepalen van de waarde van een ding naar zijn uiterlijke verschijning
helpt
de beschouwing
gefundeerd begrip, inzicht
onderw. van hoeft is t'ga slaan der dinghen aart; heeft de getuigenis van niemand nodig
duidelijkheid
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a

120

125

130

135

b

In onder-vinding-kund haar gront-bediet bestaat,
c
wie dat verzuijmt blijft blind, doolt, weet niet waar hij gaat.
d
f
Door haar slecht effen laagheijt wert dees zonderlinghe
f
g
bij elk verzuijmt: want zij begintt an slechte dinghen,
die elk kleijn-acht: Maar die an t'laaghste eerst begintt,
h
klimt hoogst: ontwaakt, bedaart u, Spieghel u bezintt,
i
ghij zijt al vroegh verrokt, u kintheijts valsche beelden
j
k
l
zijn ingedrukt, ghij sneeft, begeeft waan-wijsheijts weelden.
m
n
o
U kundschap wakker weeght op reen-wiks waag-schaal vrij.
p
wat ghij weet, wat ghij waant wat heijl, of onheijl zij.
Begintt van ondren op aan d'alderkleijnste zaaken,
q
elk onlust in t'gedacht laat die u zijn een baaken;
r
s
lett waart heeft zijn begin, en werwaarts dat het strekt,
t
of neijgingh, of verstant, Natuijr, of waan u trekt.
u
Een kint dat letters leert verkeert, of dat versmaalijk
v
t'wel-spellen overslaat leest al zijn leuen quaalijk:
w
zoo ist hier òòk, na speurt het, doett nau onderzoek
x
y
van voor-voets op in u, in t'kleijne wereld-boek:
Wat denkt, wat wilt, wat vreest, wat hoopt, wat wenscht gij stadig?

a
b
c
d
f
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y

kennis door ervaring
het fundament waaruit zij interpreteert
verwaarloost
haar eenvoudig gelijkmatige geringheid
in het bijzonder
door iedereen verwaarloosd
bij gewone dingen
kom tot rust
misleid, van de juiste weg afgetrokken
de beelden uit uw jeugd zijn met kracht ingedrukt, ingeprent
raakt ten val, zult te gronde gaan
laat de genietingen van de wijsheid gegrond op waan varen (die in wezen overbodig zijn)
kennis, opvattingen
terdege
gerust
geeft de inhoud weer van kund-schap
gedachten
schenk er aandacht aan, let erop
waaruit het (= onlust in t'gedacht) voortkomt en waarheen het zijn invloed uitbreidt
zie de aant.
minachtend (het kind versmaadt het wel-spellen)
hetzelfde beeld komt voor in Coornherts Wellevenskunste bk. I, I, 11 en 12
onderzoek het nauwgezet
van het begin af aan
zie vs. 51 van dit boek, en de aant.
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a

140

145

150

155

Wie dwingt tott weder-wils hert-knaaghen ongenadich?
Wat heerster in u ziel? ist neijging? reen? of wil?
b
c
wat is die? waar ontspruijtse? hoe? wes zwijghdij stil?
kent ghij geen eijgen-will? de gront van u gequelle?
d
voelt ghij door anwensts eelt de brant niet van haar helle?
f
Niet vreemt ist; alleman leijt in dit gast-huijs ziek;
f
g
h
i
Dies haar grond-taster gauw behoeft een langhe piek;
j
Een dikke nevel-nacht van voor-leers erf-geleertheijt
k
l
dringt; ja dwinght eel verstanden in droom-ziekts verkeertheid:
m
n
S'is zeijtmen in ons ziel een redelijke kracht,
o
en die als koninghin daar heerscht met volle macht;
p
geenzins; s'is als een beul die werkt, en rust met staden,
q
zij wast, dort, wort, ontwort, na t'waalbaar rêen-beraden.
r
Wat isse dan? en waar ontspruijtse? zegt; haar gront
s
dat is genegentheijt die blint is; maar terstont
t
als rêen-beraat ijet toestemt wort daar wil gebooren;
u
en thienderleij beraat zal tien-maal haar verstooren.
v
Dus heeftse door haar zelfs gebieden, noch gewoutt,

a

b
c
d
f
f
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t
u
v

de meedogenloze wroeging van de ‘tegenwil’, d.i. de wil die zich losmaakt van de ‘eigenlijke
wil’ en zich daartegen opstelt; de wil is een drijvende kracht in de ziel om iets te bereiken,
hetzij goed, hetzij kwaad
wijst terug naar wil
waarom spreekt ge niet (nog altijd is Terpsichore aan het woord, ge is Spiegel)
het eelt (verharding) van de gewenning
iedereen lijdt aan deze kwaal
daarom
iemand die de bodem peilt
voortvarende
heeft een lange piek (spies) nodig, d.w.z. om de aard van de eigenwil te begrijpen moet
iemand diep sonderen
de overgeërfde (voorbeeld-ige) kennis van het vroeger (in de jeugd) geleerde
geesten van hoge zedelijke waarde, onzelfzuchtige geesten
verdorvenheid van de droomziekte, waarbij de werkelijkheid van een leven gewijd aan de
deugd niet meer wordt gezien, zie de aant.
zij is nl. de wil
een door de rede bepaalde kracht
zie aant.
al naar de gelegenheid zich voordoet, met onderbrekingen
in overeenstemming met het veranderlijke beraden van de rede
vragen door Terpsichore gesteld, waarop zij geen antwoord verwacht, evenmin als op de
aansporing zegt
instinctieve neiging, een aangeboren drang, drift; de dieren volgen deze genegentheijden,
de mensen kunnen de rede volgen tegen de genegentheijden in, of de genegentheijden met
voorbijgang van de rede
akkoord gaat met, instemt mei iets (nl. wat de genegentheijt begeert) zie aant.
teniet doen
macht
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a

160

165

170

175

b

c

d

die slap, of strengh is na t'verstant is swak, of stoutt.
f
f
Grondeert dit in u ziel, erf-voor-verstands verwennen
g
zett an d'een zij; leert grondich dees hooft-letter kennen.
h
i
U lijf-geneijgtheijt brenght u hongher in t'gedacht
j
k
t'welk ziel-genegentheijt (tott heil) port, dat die tracht
dit onheil te ontgaan; Dits geen wil; tis haar moeder:
l
Daar zij spijs: maar t'verstant (dat Godt als een behoeder,
en Vader vande wil u gaff) zeijt, tis Fenijn,
m
daar wort geen will, aldoett u honger smert en pijn;
Of komter goede spijs, en krijghdij wil om t'eeten,
zeijt u gedacht t'is vastel-dach, en u geweeten
n
de kerk is onderdaan, die wil gaat flux te niet;
o
p
q
r
zoo neen; en dat u een een duijzent kroonen biet,
s
of eer, of staat, of zulx ijet dat ghij acht hoogh-waardich
t
na u verstant ghij wort of weijgrich, of wil-vaardich:
u
Hier blijkt de wil te zijn een werk-vooghd in u hert,
door rêen-beraat uijt neijgingh' zij gebooren wert:
v
De neijgingh een gront-oorzaak aller scheps'len werkingh
is, en zij strekt altoos tott heijl en tott versterkingh:
w
In schepsels rede-loos daar werkte' als oppervooghd;
In t'reedelijke dier (hoewel s'ook zullix pooght)

a
b
c
d
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wijst terug naar ze in vs. 155
krachtig
al naar
sterk, kloek
overdenk (dit)
het zegevieren van de overgeërfde mening die het verstand (d.i. de rede in werking) voorafgaat
dit belangrijke feit, nl. de hoofdletter uit het boek der natuur, het schepselboek
drang uit het lichaam voortkomend
de gedachten, zie de aant. bij vs. 148
neiging van de ziel, een aangeboren potentie van de ziel
aanzet
gesteld dat er eten is
ontstaat
het woord is hier bijv.naamw.: onderdanig
indien niet (nl. indien de wil niet ondergaat)
indien
iemand
ongeveer duizend kronen
iets dergelijks
in overeenstemming met uw verstand (inzicht)
iemand die macht heeft in het werk dat hij moet verrichten, en die macht ontleent aan een
instantie boven hem, i.c. her verstand
handelen
redeloze schepsels = de dieren; zie de aant.

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

128

180

185

190

195

daar mach het reen-beraat haar wel, of qualijk stuijren;
a
b
Genegentheijt tott goett strekt; Doch blint van Natuijren
is zij, zij drijft den mensch (zoos' al t'geschapen doett)
c
dat hij niet anders mach als trachten na haar boett;
d
En meest na t'meeste goett; Het swaarste moet meest weghen;
hier mach wil, noch verstant, noch ziel-kracht strijden teghen:
f
Weet, en heijl-geerich, minnend' t'schoon, en t'schoonste meest,
Eerbarmich, kinder-lievich, dankbaarich van Geest
f
g
zijn w'al gelijk geneijgt; dees niemant mach verwerpen,
h
de snoodste schelmen niett hoes' òòk haar sinnen scherpen.
i
Is al ons neijgingh goett? is zij alleen die roert?
j
kl
waan komt het quaat dan her? De valsche schijn vervoert;
De vrek, de dief, de moorder achten t'gelt-verkrijgen
m
n
voor heijl, voor schoon; dit doett haar liegen, stelen, krijghen.
o
p
Natuijrlijk lieft de Moer het kind; doch mis-verstant,
q
of waan-Goods-dienst macht haar doen werpen inden brant:
r
Dien wel-lust, staat, of eer schoon schijnen, en hòògh-waardich
s
hij moets' uijt neijgingh lieuen, en wort dies onaardich.
t
u
Brenght snoode wraak, en faam (het alder-ijlste niett)
v
w
niet door waan-waardicheijt de grootst' in groot verdriett?
x
De neijgingh die haar t'hooghste goett in haren ooghen
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genegenheid (= neiging) streeft het goede na
blind van aard (nl. blind voor het verkrijgen van deugd), hetgeen impliceert dat zij geleid moet
worden
streven naar bevrediging
het hoogste goed
lees: weet-geerich
wijst terug naar vs. 184
zich ontdoen van
hoe zij zich ook in hun geest inspannen
beweegt, (de ziel) in beroering brengt, of, tot handelen aanzet
waar komt het kwaad dan vandaan
verleidt
d.i. het antwoord op de eerste helft van het vers
hen
vechten
van nature
een redenering berustend op onjuiste gronden
in het vuur
aan degene wie
van zijn (natuurlijke) aard vervreemd
boosaardige, verderflijke
het allerleegste niets
de (toegekende) waarde / waardigheid is een waan, geen werkelijkheid
ellende
hen, nl. de grootst' vs. 196

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

129
a

200

205

210

215

220

te lieven port, is goett, door waan zijn zij bedrooghen;
b
c
d
f
dat zij een ijle niet, het onheijl, quellich quaat
zich achten t'hooghste goett; Ia meenich willich laat
zijn lust, zijn gelt, zijn staat door mis-verstant gedreven
f
om wraak, om hoeren-min, zijn eer, zijn lijf, zijn leeven:
g
h
Teelt neijgingh, en verstant noot-wendich wil in mij?
i
heb ik geen willekeur? is mijn wil dan onvrij?
geen wil is vrij, die moett verstant, en neijgingh volghen;
j
maar vrije wille-keur (zoo ghij niet zijt verbolghen )
k
(of door moetwil verstokt ) is bij de mensch: vermoeijt,
verhitt, en dorstich weest daar kil-kout water vloeijt,
Heijl-geericheijt die port u dorst-smert. te verzaden;
Te mijen portze òòk des koude waters schade:
l
zoo strijden meesten tijdt de neijgings tegens een;
Daar hebdij wille-keur te kiezen een van tween:
m
Doch moett u wille-keur nootwendich zijn geneghen
na t'gheen in u beraat op die tijt meest zal weghen:
n
Is u beraat bedachtzaam, langhzaam, recht, en slecht,
o
genegentheeden heijlzaam leijden u te recht:
p
q
maar zoo onandacht u, of eijgen-wil beheeren,
r
licht zal u wille-keur van heijl tott onheijl keeren.
s
Is eijgen-wil ijet aars als wil? doet ons t'beduijt;
t
u
Natuijrlijk is de will, en wel gegrontt , die spruijt

a
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aanzet
zodat
een zinledig niets
het tegengestelde van heijl, niet onheil in onze zin
dat kwelt
de structuur van vs. 200b-vs. 202 is de volgende: a. van Ja t/m gedreven; b. van om t/m
leeven; zie de aant.
brengen voort
onontkoombaar (door determinisme)
vrije keus
door toorn meegesleurd
verhard
tegen elkaar
zich gedragen in overeenstemming met hetgeen
op eenvoudige wijze
naar het goede doel
eigenzinnigheid
in hun macht hebben
zich afwenden van ... naar
verklaart het ons
in overeenstemming met de natuur
op deugdelijke gronden berustend
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a

225

230

235

240

b

uijt recht verstant, en neijgingh beijde recht natuijrlijk;
c
d
recht ist verstant dat in haar rechte waarde puurlijk
de dinghen acht, en lieft: maar zoo u eijgen-zin
f
der dinghen rechte waarde acht of meer, of min,
f
Wilt ghij het schijn-heijl kiesbaar, t'kiesbaar waar-heijl achten,
g
of eijgen schatten t'geen niet heel staat in u machte,
h
zoo teelt de eijgen-min de eijgen-wil onwijs:
i
j
Natuijrlijk hongher hebt, en slechte voebaar spijs,
genegentheijt Natuijrlijk portt u om te eeten,
die baart dan voort een wil geteelt in u door t'weeten
k
des spijzes deuchd: in t'eeten zoo geniett ghij lust,
l
die volght zoo waar Natuijrs behoefte wert geblust:
Die neijgingh, het verstant, de wil, het lust gevoelen
m
zijn noch Natuijrlijk goett: Na hongher-smerts verkoelen
zoo ghij dan eeten wilt om lekkerheijts genott,
die wil, verstant, en neijgingh strijden teghens Godt,
n
Natuijr-begeert, en heijl: t'Natuijrlijk hongher-boeten
o
dat sterkt u lijf, an t'lijf-heijl hanght lijf-lusts versoeten;
p
q
maar t'lichaam krenkt zoo wie lust tott een eijndt verkiest,
r
s
t
dies hij lijf-heijl-genott, ook rechte lust verliest;
u
Natuijrlijk, Godlijk, goett is honger-blussings neijgen:

a

b
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de recta ratio, een potentie die de mens onderscheidde van de dieren, die de mens met God
verbond. Deze potentie had God in de mens gelegd, in christenen zowel als heidenen, een
gids naar de waarheid, een gids voor een zedelijk gedrag; zie ook vs. 222
beide volkomen in overeenstemming met de natuur, de ‘dienstmaagd’ Gods
op hun juiste waarde
op een zuivere wijze
of overdrijft, of verkleint
indien gij het schijnheil dat gekozen kan worden wilt zien als het waarachtige heil dat
(eveneens) gekozen kan worden
beschouwen als uw bezit
dwaze op zichzelf gerichte wil
op natuurlijke wijze
eenvoudig voedzaam eten
die brengt dan vervolgens een wil voort, in u gewekt door de kwaliteit van het voedsel
die volgt namelijk wanneer de natuurlijke behoefte wordt bevredigd
verminderen, tot bedaren brengen, stillen
natuurlijke begeerte (afhankelijk van strijden teghens)
het zoete gevoel van lichamelijke lust
een doel
onderw. van krenkt = verzwakt, schaadt
daarom
het genot van lichamelijk heil (welzijn)
lust die in overeenstemming met de natuur is
neiging van het stillen van de honger
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a

245

250

255

260

b

niet t'lekker lusts-bejach, dat is geheel u eijghen:
c
Dees eijgen-zinlijkheijt, Natuijr-behoeftes zil,
d
en neijgingh, gansch verkeert, en teelt zoo eijgen-will;
f
f
Wort die dan vierich, wenktse d'heet-bloedighe krachten,
g
h
zoo worts' een moet-will trots, die strak met volle machte
i
geheel den mensch beheert zoo langh die hitte duurt;
j
haar Anwensts eelt ook meenich eewelijk bezuurt;
k
zulk' eijgen-zinnicheijt, en eijgen-wil trots moedich
l
m
de menschen meest beheert, en maaktze zoo verwoedich,
dat zij haar eijgen aart, haar heijl, haar goett, haar rust
n
o
p
verzuijmen, tis in haar door mis-verstant geblust:
q
r
maar die door achterdocht kan eijgen-zin begeven,
s
en Christelijk onnoosle kintsheijt wil ankleven,
t
die zal door waarheijts kennis waarlijk worden vrij
u
van eijgen-zin, en wil, God-volghigh, vreedich, blij:
v
Hij volght d'onnoosle kintsche Neijgingh der Natuijren
w
(als Sokrates) die moet hem (bidt hij) tott Godt stuijren.
x
y
De schijn-geleertheijt lastert, of houtt mij voor zott;
zij dedent Sokrates, en Christus was van Godt,
z
aa
van Heijl, van wijsheijt verr', hij sufte in haar zinne,

a
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het streven naar de lust van het lekkere
dat maakt gij geheel zelf
het volgen van egoïstische neigingen
verandert geheel en al het zout van de natuurlijke behoefte en neiging, de aangename streling
van enz.
‘pept die zich op’
zie de aant.
zie aant. bij vs. 245
weldra
regeert
haar eelt (verharding) van de gewenning
hovaardige agressieve eigenwil
hebben de mensen het meest in hun macht
doldriftig
verwaarlozen
de t vat de vorige zin samen
uitgedoofd
overdenking, nadenking
opgeven
hechten aan
wijst terug naar vs. 253-254
lees: eijgen-wil
de natuurlijke neiging die als die van een onschuldig kind is
die (d'onnoosle ... Natuijren) moge hem
spreekt kwaad, tast mijn eer aan
houdt mij voor dwaas
Christus had niets te maken met God, heil en wijsheid (was ver van God enz.)
hij maalde naar hun idee
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a

b

hij revel-kald' als ik, hij hadd' de Duijvel inne,
c
d
f
als hij de schijn-geleerde kerrik-vooghden blintt
f
g
h
beveelt eenvoudich slecht te worden als een kintt:
265 Deesi heb ik op mijn zij 'k veracht het kribbich vlechten
j
k
haars schik-besluijtens-kunst, haar reen-loos reen-bevechten:
l
m
zoo Aristotels feijl door erf-leer haar an-kleeft,
en meer als Christus waarheijt aanzien bij haar heeft.
n
o
Acht ghij haar aan-zien kleijn, en al haar grootsche klerken?
270 Dochp onderwerpt u zinq de Algemeene Kerker
De waarheijt slecht, en recht: wie die alleen bemintt,
s
t
en treet in t'perk t'is wel als zij u reklijk vintt.
u
v
Zij zij alleen u witt; niet overwinningh-luste,
w
x
die u weet-giericheijt (door neijgingh boett) geeft ruste;
275 G'lijk al onnoozel kindsche neijgingh drijft tott goett,
Weet-geericheijt voor al die puur na wijsheijt spoett
y
om die Goods eijghenschap te worden meer deelachtich,
z
en wijsheijt dieze krijght die maaktse goett, en machtich;
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sloeg zotte praat uit
hij was door de duivel bezeten
toen
geestelijken, hier: de schriftgeleerden
achtergeplaatst bijv.naamw.
aanmaant
gewoonweg eenvoudig
verwijst naar Matth. 19:13-15
Sokrates en Christus
het prikkelbaar ineenvlechten van hun redeneerkunst (door syllogismen)
redeloos, dom
de dwaling van Aristoteles
door wat hun geleerd is
wijst terug naar Aristoteles feijl
al haar hoogmoedige geleerden
in allen gevalle, hoe het ook zij
uw geest
de universele kerk voor alle tijden, alle volken en plaatsen; hier: een door ieder altijd en overal
gerespecteerd gegeven = inhoud vs. 271a
stelt zich op tegenover anderen
soepel, tolerant, toegeeflijk, tegengestelde van ‘star’
zij (de waarheid) moet alleen uw doel zijn
niet de lust verbonden aan het zegevieren (nl. in het perk)
wijst terug naar Zij in vs. 273
uw begeerte te kennen (nl. de waarheijt, dus morele waarden)
nl. de wijsheid, één van Gods attributen
Zoals de onschuldige kinderlijke neiging in haar totaliteit op het goede gericht is, doet dat
voor alles de weetgierigheid, die zich op een zuivere wijze haast naar wijsheid om die Gods
eigenschap in hogere mate deelachtig te worden, en de wijsheid die zij verwerft maakt haar
goed en machtig
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280

285
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b

Heijl-geericheijt, die u tott heijl-bejagingh dringht
c
d
en van verscheijden Heijl het meest te kiezen dwinght.
f
Natuijrlijk t'grootste heijl de grootste Neijgingh boetingh
f
is, zulke neijgingh boett geeft ook meest heijl-verzoetingh:
liefd' tott het schoonste schoon al andre neijgingh-kracht
g
h
voortreft; maakt datmen d'andre teghens haar kleijn-acht,
i
j
Ia wederstreeft; wie wraak, of min zoo heeft verheven
k
dat hijze dient alst schoonste schoon; die wort gedreven
l
m
dat hij verzuijmt zijn ziel, ook lijf-gezontheijt derft:
n
o
ja om dit zellfs gemaakte schoon zelf willich sterft,
p
na waard' Natuijrlijk is: doch onder alle dinghen
q
geen schoonder schoon als Godt, dies dringht ons zonderlinghe
r
dees schoonheijts liefde Godt te lieven boven al,
als hij maar wort gekent; En uwen weet-zucht zal
s
u Godt doen kennen, wilt ghij bidden, ende waken;
t
Oòk t'leelijk heijl-loos quaat-doen kennen, ende laken.
Barmharticheijt, en kinder-liefd òòk niet alleen
u
zoo wijzen Godt, en t'goett: maar maken u gemeen
v
w
met Godt; die Neijgingh-boett die maakt u goett na wenschen;
zij maakt u als een Godt der hulp-hoeftighe menschen;
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streven naar heil
met kracht aanspoort
van verschillende soorten heil
het beste
In overeenstemming met de natuur bestaat het grootste heil in de bevrediging van de grootste
neiging
het aangename gevoel dat heil schenkt
overtreft
geringschat
zich afzet tegen
sexuele liefde
die wordt ertoe gebracht
verwaarloost, veronachtzaamt
verliest
zelf
zelfs
wat naar de waarde (die men eraan toekent) overeenstemt met de natuur
in het bijzonder
onderw. bij dringht (vs. 290)
verwijzing naar Mark. 13:33; de opwekking tot bidden en waakzaam zijn komt vele malen in
het N.T. voor, zo ook bij Spiegel
lees: En uwen weet-zucht zal òòk enz. t'leelijk van het quaad staat tegenover de schoonheid
Gods; laken, afkeuren, verwerpen
wijzen op, doen u denken aan
brengen u in gemeenschap met God; na wensche: zoals wenselijk is
(zoals God de toeverlaat der mensen generaliter), zo kunt gij een steun zijn voor hen die hulp
nodig hebben
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Ia deze vonk alleen u krachtich overtuijght
300 dat Godt in u zij; dat zich ook zoo t'uwaarts buijght
a
b
het heel-barmhertich Goett; U hert dat moett verheughen
door t'voelen van zijn liefd: maar meer heijl ist te meughen
c
zelfs heijl-rijk hebben lief, als lief gehadt te zijn;
d
f
Hij weet dat die daar door wort vrij van ik, en mijn:
305 Waar ikheijtf is bij heijl-zucht zelfs om te genieteng
h
ij
daar quelt heijl-dervingh, en verlies-anghst moett verdrieten:
k
maar daar vernoegingh is, is wenschelijke rust:
l
liefd' en goedadicheijt die geven d'hooghste lust
m
n
o
den mensch, als zij na wensch dees neijgingh in hem stelpen,
p
310 waar toe genegentheijt tott dank òòk meest kan helpen,
tott u heijl: Godt u staagh oorzaak te danken geeft,
dat ghij ziett, dat ghij denkt, dat ghij weet, dat ghij leeft;
zijn licht, lucht, kost, en kleedt, zijn gaven meenichvuldich
die maaken dat ghij staagh zijn goetheijt dank zijt schuldich.
315 En dankbaarheijt doett u noch zelfs de meeste deucht,q
Een dankbaarich gemoett is d'alderhooghste vreucht.
r
s
Een wel-genoeghen ist an jonst-genott, geneeghen
t
u
v
tott jonst-vergeldingh staagh met lust waart valt geleghen;
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nl. God onder het aspect van Zijn goedheid (bonitas), één Zijner attributen; die goedheid is
barmhertich, meedogend, d.w.z. bereid de mens in zijn zwakheid bij te staan, (die zwakheid
dus vergeven)
zich verheugen
zegenrijk, tot heil, (nl. van anderen) vgl. bk. I, 545
God
diegene, nl. die liefheeft
egoïsme, eigenliefde
om zelf te genieten
het missen van heil
vrees voor verlies (nl. van heil) moet smart doen, bedroeven
wanneer iemand bij het verlangen naar heil zichzelf te zeer op de voorgrond stelt (om zelf te
genieten, dus te egocentrisch is), dan is het missen van heil een kwelling en bestaat een
voortdurende vrees het heil te verliezen
tevredenheid, voldaanheid (met het verworven heil), deze in tegenstelling met de ikheijt en
om zelf te genieten (vs. 305)
liefde tot God en de naaste (voorschrift van Jezus. Matth. 22:36-39) en mildheid, weldadigheid,
de liefde in daden omzetten
nl. liefd' en goedadicheijt
in overeenstemming met wat iemand wenst: dees neigingh: deze neiging, nl. het verlangen
naar heil
in zich bevredigen
vooral, inzonderheid
komt u zelf nog het meest ten goede
het (nl. een dankbaarich gemoett) is een welbehagen, een vreugde
in het genieten van (verkregen) gunst
gunst aan anderen te vergelden
bijw.bep. bij geneeghen of bij met lust, bij voortduring
waar het gelegen komt, waar het onder gunstige omstandigheden geschiedt, waar het gunstig
ontvangen wordt
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320

325

330

335

Dies is, en leijt tott heijl dees ziel-geneijghtheijt zoett,
b
c
is in t'ontfangh', en in t'beloonen neijgingh-boett:
d
Dus aller neijgings boett u leijden tott vernoeghen,
f
tott rust, tott heijl, tott Godt, die al t'Natuijrlijk wroeghen,
f
g
nood-dwangh, anprikkelingh des neijgings maakt, dat strek
h
i
in alle schepsels tott volmaaktheijt: menschen gek
j
k
ziett u schort niett, als slechte neijgingh-boett hoogh-waardich,
l
ziett dat ghij sluijt dit heijl niet uijt u hert onaardich
door achteloos verzuijm, door mis-verstant verkeert;
m
dit ist, dit ist alleen, o mensche dat u deert;
n
daar ist daar ghij u vlijt, en pont in mooght besteeden,
daar hebdij toe dees Neijgingh, daar toe hebdij reeden;
o
Dit ist dat tott u heijl leijt, ook dat u verdoemt,
p
q
en maakt u snooder dier, als die ghij rêen-loos noemt.
De hont die knaaght het been met lust, met grooten vlijte,
Een grooter blaffert wil dat nemen, of hem bijten,
r
hij mijdt de smert, begeeft dees, zoekt een ander lust:
s
t
Maar Meneläus bruijkt min reens, die in onrust
u
zich, en de werelt stelt door moort, door oorlogh brandich,
v
wats hier de schort? alleen dat hij is mis-verstandich.
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lees: Dies is zoett, en leijt enz.: daarom is deze zielsroering (nl. dankbaarheijt vs. 315)
aangenaam en leidt tot heil
lees: Dies is
in het ontvangen en vergelden van gunst is bevrediging van neiging
de bevrediging van elke neiging
al het kwellen, wanneer men in strijd met de natuur handelt
dwingende noodzaak (nl. ten opzichte van de dingen die moeten gebeuren, die men moet
doen)
stimuleren van neigingen
hetgeen in alle schepsels moet strekken tot volmaaktheid, perfectie
dwaze, onwijze mensen
zie, u ontbreekt niets dan
eenvoudige
in strijd met uw natuur
schaadt
verwijst naar Luk. 19:11-27, zie vs. 82 van dit boek
ten onder doet gaan, als schuldig (tegenover de goddelijke wetten) veroordeelt
verdorvener schepsel
als die (nl. de schepsels) gij redeloos noemt
geeft deze (nl. lust) op
minder rede, redelijk overleg
als hij
verwoestende oorlog
wat is er hier mis
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T'verliezen van een hoer is dat zoo grooten zaak?
of eijscht de reeden datmen weegh' zoo zwaar de wraak?
b
doett Sokrates alzoo? doen hij eens was gestooten,
c
d
en zijn na-volgers (blint in t'ongelijx vergrooten)
f
hem rieden dat hij zich beklaghen zou voor recht,
f
g
en of t'een Ezel waar, zoud' ik in woort-gevecht
òòk met hem treen? zeijd hij. Diogenes een jonghen
h
i
zach drinken uijt zijn hant; dit heeft hem voort gedronghen
zijn nap te werpen wegh, blij, dat hij min behoeft;
In t'jegen deel zitt Alexander heel bedroeft
j
Nu al des werelts Heer, alleen door t'ouerweghen
k
der wereld-meenichts-droom: Dus isser veel geleghen
l
an recht, of mis-verstant van elke dinghs waardij:
m
n
T'rijk weijgert Numa eerst, wil liever leeren vrij,
o
p
q
r
verbeeden neemt het an, bevooght het goedertieren;
s
En Sijlla raakt door moort, en schen-daad an t'bestieren;
Daar na verlaat hij t'rijk door heerschens last beswaart:
Het recht, of misverstant maakt goett, of quaat van aart:
t
Wat drongh eerst Numa om zich zelven te verschoonen?
u
v
en na in dienst te treen? t'begin, en t'eijnd bethoonen
dat hij dees hoocheijts last voor zich niet heijlzaam acht;
doch uijt barm-herticheijt anvaarde d'opper-macht:
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Helena, hoer genoemd, omdat zij haar man Menelaus verliet en met Paris naar Troje ging
een stomp had gekregen
leerlingen
in het opblazen van het aangedane onrecht
voor het gerecht
onderstellend voegw.: indien
debat, twist-gesprek
terstond
ertoe gebracht
alreeds
door te denken aan de droom van de vele werelden
lees: recht-verstant
de heerschappij
wil liever vrij aan zijn vorming werken
door smeken overgehaald, bewogen
nl. T'rijk
bestuurt
rechtvaardig
schandelijke daad
zich terug te trekken, zich te verontschuldigen
later
geven er blijk van, laten zien
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D'een kent der dinghen aart, en draaght zich dies Natuijrlijk;
c
d
en d'ander door onkund sneeft voor, en na balstuijrlijk:
f
Dus hanght al s'menschen heijl an t'dingh waardeeren recht;
f
g
Maar om t'verschil in deezen was oijt meest gevecht,
h
365 niet in t'gemeen alleen; maar bij school-wijze menschen:
i
j
D'een hecht an lust; in deuchd stelt d'ander al zijn wenschen:
k
De derde deijlt het goett in driederleij geslacht,
des ziels, des lijfs, en diemen der Fortuijnen acht:
l
zulk zeijt daar is niet zeekers als het komt op t'knijpen:
m
370 Een ander dat wij zwaarlijk zeekers ijet begrijpen:
n
Geen zeijt, Ik weet alleen dit dat ik weete niett,
o
p
Dat recht is alsmen hoogh op Goods alwijsheijt ziett:
q
r
T'en is geen mensch van nood' Goods wijsheijt te door-groeven;
s
T'schijnt billik doch, dat zij zoo veel alsse behoeven
t
375 hier vinden weet-zuchts boett,u mits datv geen schepsel derftw
x
hun neijgingh-boett; Een steen, een boom, een beest verwerft
voor zijn genegentheijt ook middel die te boeten;
y
z
zou dan de mensch alleen in onvernoeghtheijt wroeten?
aa
bb
Natuijrlijk? dat zij verr', de grontt van haar verscheel
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nl. Numa
en gedraagt zich daarom in overeenstemming met de natuur
Sulla
gaat te allen tijde eigenzinnig te gronde
aan het naar juiste waarde schatten van alles om ons heen
te allen tijde, altijd (zie voor vs. 369-372 de Inleiding)
de grootste twist
onder het grote publiek (alleen)
de een kent waarde toe aan lust
de ander stelt al zijn verwachtingen in de deugd
de derde deelt het goede (bonum) in in drieërlei soort
als het erop aankomt
iets zekers
gene: weer een ander nl. Socrates
juist
als men Gods alwijsheid hoog waardeert
geen mens heeft het nodig
doorvorsen
het lijkt toch rechtmatig
op aarde
bevrediging van hun drang te weten
omdat, aangezien
mist
de bevrediging van de neigingen die hun (ad sensum geconstrueerd) eigen is
onvoldaanheid
hulpeloos ronddraaien
van nature, ligt dit allemaal in de natuur? Is de natuur daaraan schuldig?
hun gebrek aan overeenstemming (wijst terug naar vs. 366-371)

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

138
380 komt niet door nood-drufts feijl;a maar ikkers weeten-veel.b
c
Het kint met Aasem-haal, met zuijken, met beweeghen
d
heeft middel om te boeten daart toe is geneeghen.
f
f
Heeft het an lucht, an zok, of roeringh-tocht gebrek,
g
het derft dies macht te krijghen wasdoms groeij-bestek;
385 Derft òòk het kruijth of bòòm de zon, of was-baari aarde
j
zoo wortett nimmermeer een ciersel vande gaarde:
Daarom zoo deez' of die dit, of dat komt te kort,
k
dats geenzins blijk dat dies zijn heele aart ijet schort.
l
m
zijt ghij geneijght tott weet, en heijl-zuchts-boett verzoetingh,
390 ontwijflijk na u aart vint ghij òòk neijgings boetingh;n
o
Wort elk meest door verzuijm, en erref-zond verrokt,
p
of doolt hij die te veel erf-mis-verstant inslokt?
q
dit vesticht niet dat niemant dies komt tott bezinningh'
r
s
tott kindsch' onnoozelheijt, tott die sphinx overwinningh.
395 Ik weet wel dat ik hier ijet held-achtichst besta,u
v
w
dat ik met Herkles tegens t'hooft-rijk Hydra sla;
x
dat heele werlden nu zijn in verkeerde wennis;
y
dat elk een Christen heet, heel zonder Christe kennis;
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door een fout in wat zij nodig hebben
(door) duivelse veelweterij
zuigen
bevredigen
zog (moedermelk)
begeerte zich te bewegen
het groeipunt waartoe de wasdom (op een bepaald ogenblik) komt
plant
aarde die groei in zich draagt, vruchtbaar
sieraad
bewijs
lees: weet-zuchts-boett verzoetingh
indien gij streeft naar het zoete (aangename) gevoel dat de bevrediging van weet- en heijlzucht
- de begeerte naar (morele) kennis en heil - meebrengt
ongetwijfeld vindt gij ook de bevrediging van die neiging in overeenstemming met uw
(natuurlijke) aard
van het (goede) doel afgehouden (weggerukt)
het misverstand dat geërfd wordt, dat van geslacht op geslacht overgaat, het dogma van de
erfzonde
legt niet vast, bevestigt
tot de onschuld van een kind
overwinning op die sphinx nl. de erfzonde
iets heldhaftigs, iets dat tot de werkingssfeer van een held behoort
onderneem
een negen-koppige waterslang door Hercules overwonnen
vecht
dat talloos velen zich verkeerde gewoonten hebben aangemeten
zonder kennis van de christelijke leer
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c

Doch zellefs in zijn Eeuw wie heefter doe ontwaakt?
d
Hij deed' Mirakels veel; maar heeft hij oijt gemaakt
f
de zotten wijs? of reijn van harten den verkeerden?
Wie brocht hij tott bezinningh oijt der schrift-geleerden?
f
g
zij zijn te zeer begoochgelt door haar schoolsche praat;
h
zou ijmant hem verstaan eer hij zich zelf verstaat?
i
j
Dus zijns' in onsen eeuw meest zellefs te bespotten,
k
die om de zotten wijs te maken zich verzotten:
l
m
Wie bett ziett, beeter leef, God-volgich, simpel, slecht,
n
keer zich niet an zijn naastens feijl: maar leve recht,
o
p
en laat de werrelt werren, schrijven, kijven, rasen,
q
het is zoo t'was meest krijten meest de meeste dwazen.
r
k'weet dat het haar een droom schijnt dat ik u voor-stell:
s
maar die uijt d'algemeene eijgen-willes-hel
t
ontwaket, en ontvlucht; ziet en zeijt onverbolghen,
dat niemant Christen is, of hij moet Christum volghen,
eerst door bezinnings zeegh, en door ootmoedicheijt
u
v
w
die Heijlandt geeft tott Heijl zijn aart, zijn goedicheijt,
x
Dit valt niet zonder eerst te worden reijn van herten,
y
z
dan zietmen Godt, en t'goett: zoo langh u Ikkers smerten,
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in Zijn (Christus') tijd
heeft Hij er
wakker geschud
wonderen
de zondigen, de verdorvenen
betoverd
onzin; aangeleerde formalistische kennis
zou iemand Hem begrijpen voor hij zelfkennis heeft
in onze tijd
versterkt zij, dus: zij zelf
zo dwaas zijn
wie een beter inzicht heeft, leve beter
argeloos
bekommere zich niet om de fouten (tekortkomingen) van zijn naaste
het oneens zijn, in verwarring verstrikt blijven
als ontzinden tekeer gaan
meestal schreeuwen de grootste dwazen het meest, hardst
dat het hun (de dwazen) iets onwerkelijks, iets dat niet bestaat lijkt, wat ik u voorhoud
degene die
komt tot een inzicht en zegt zonder zich boos te maken (in tegenstelling tot de wereld vs.
409)
hervat die (vs. 412); die = diegene (dativus) aan diegene
lees: de Heijlandt
aan diegene geeft de Heiland zijn aard (natuur), zijn goedgunstigheid
gebeurt
het goede (bonum)
duivels (zelfst.nw.); smerten is een werkw.-vorm, die parallel loopt met drukt (vs. 419) in de
betekenis van pijnigen
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of eijgen-will noch drukt, zoo koomtmen tott geen heijl
b
c
dat heelt; wie die ontwort die ziet (nu wakker) t'feijl
d
f
daar t'ellik schort, dat zij door t'zellef-wijs verkiezen
f
g
van heijl, van goett in schijn t'waar-heijl, en goett verliezen;
h
i
De sneuvel-boom die in elx hert verheven staat
j
is wikken na haar zin, en achten goett, en quaat
k
l
dat in zich van Natuijr noch goett, noch quaat kan wezen;
m
waan-kennis die belett dat zij geenzins geneezen:
n
Elk onderzoek zijn hert, en zie daar waart hem faalt;
o
Heijl-loosheijt heeft den mensch zelfs op zijn hals gehaalt:
p
Maar Christus vrijt van deese knechticheijt der zonden
q
wie met zijn pont wort trouw in woeker-winst bevonden,
r
die ziet, en lieft waar-heijl, en leeft dies onbedroeft;
O mensch u wensch is kleijn kendij u kleijn behoeft;
s
U lijf heeft slechte kost, en kleed alleen van noode;
t
u
U ziel wijsheijt, en goetheijt, leeft van s'Hemels broode:
v
Wilt ghij zien wat verstant, en neijgingh zij gezontt,
wat wil, en wat begeert dat recht zij, en gegrontt
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zijn kracht toont
genezing brengt
wie daarvan (nl. de eigenzinnigheid en eigenwil) afstand doet
(de fout, tekortkoming) waaraan het bij iedereen ligt, waaraan iedereen mank gaat
eigen-wijs
bijv.bep. bij heijl en goett, dus: schijnheil en schijngoed
het waarachtig heil en goede
de boom die iemand doet vallen, symbool voor eigenzinnigheid en eigenwil; een toespeling
op de boom ‘in het midden des hofs’, waarvan Adam en Eva de vruchten niet mochten eten.
Toen ze dat toch deden - Eva werd verleid door de slang en zij haalde Adam over - leerden
ze wel het goed en het kwaad kennen, maar werden ze tevens uit de hof verdreven en moesten
onder grote bezwaren verder leven, zij en hun nakomelingen
hooggeplaatst
betekent overwegen naar hun eigen inzicht
op zichzelf genomen (de zgn. middelbare dingen)
van de natuur uit bekeken
kennis op waan berustend, d.i. op ondeugdelijke gronden
waar zijn tekortkoming zit
onheil, ellende, verstoken blijven van heil
dienstbaarheid aan de zonden
verwijst naar Luk. 19:23, zie vs. 82 en de aant bij dit vers en vs. 329 van dit boek; wie met
zijn gave - daarmee woekerend - trouw (aan zijn opdrachtgever God) wordt bevonden
onbedroeft: onbekommerd o mens, gij zult weinig wensen, als gij weet dat gij weinig nodig
hebt
eenvoudige
lees: U ziel heeft wijsheijt, en goetheijt alleen van noode
voedsel uit de hemel, het evangelie-woord, geestelijk voedsel; zie de aant. bij dit vers
het driemaal herhaalde wat is hier vragend voornw. attributief gebruikt in de zin van welk(e)
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a

440

445

450

455

b

c

ziet ofse hebben eijndt; wikt ofse zijn Natuijrich;
d
dan ofse zijn geteelt door eijghen-zin balstuurich;
f
Ghij hoeft wel spijs, en drank, Ghij hoeft te zijn gedost;
Maar niet dit zijden kleet; niet lekker drank, en kost.
f
g
Slecht nood-druft u Natuijr eijscht: kostelheijd u Ikker;
h
Natuijr niet, u verkiezingh dat is u verstrikker;
i
j
begeeft die, wederstreeft hem, hij zal van u vlien;
k
blijft slechte neijgingh-boett u witt, wis zuldij zien
dat al des werelds wijsheijt, al des school-twists woeden
l
m
maar ikkerwarringh is, en al haar hooghste goeden
n
zelf-maakt' afgoderij, een schijn, een schim, een niett;
o
Wat is haar Af-Goods-wellust-zoekings eijndt? verdriett.
p
q
De hongher-blusschingh krijght door neijging-boett welluste:
r
maar wellust zoekings lust weert lust, plaagt met onruste:
s
t
u
v
Natuijrlijk u vernuft hier speurt dat t'hooghste goett
geen wellust-zoekingh zij; maar slechte neijgingh-boett,
die blijft God-volgers witt, heeft wellust tott geselle.
w
neemt ghijz' u tott u witt, zoo dientz' u tott gequelle.
x
Dees eijgen-afgodt-maakingh, deeze ikkerij
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x

of ze een doel hebben, of dat zij eindig zijn, tot dat punt dat ze nog in overeenstemming met
de natuur zijn
overweeg
in overeenstemming met de natuur
tegendraadse
behoeft, hebt nodig
eenvoudige noodzakelijke behoefte eist uw natuur, of slechts noodzakelijke enz.
lees: kostelheijt eijscht u Ikker, d.i. uw duiveltje eist kostbaarheid
uw verleider
laat die in de steek
verzet u tegen hem en hij zal van u wegvluchten; verwijst naar Jac. 4:7: Zoo onderwerpt u
dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden; vgl. ook 1 Petr. 5:9 en Ef. 4:27.
doel
twist als van duivels
wat men als het belangrijkste goed beschouwt
zelf gemaakte aanbidding van afgoden
wat is het einde van hun zoeken van afgodische wellust, d.i. wellust die hun afgod - wat dat
ook zij - tot object heeft
het stillen van de honger
bevrediging van neiging
maar de lust van het wellust zoeken verhindert lust
in overeenstemming met de natuur
uw redelijk vermogen
neemt waar
het summum bonum
uw doel
op de troon zetten van het eigen ik met de associatie aan het duivelse (ikker = duivel)
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a

460

465

470

475

b

lett u Natuijrlijk heijl-genott, maakt u onvrij;
c
d
Weeght op dees evenaar al t'misverstandich sneven:
Eerst rijkdoms Afgodt, die bij elk is hoogst verheven;
Na u behoevens eijsch, en slecht vernufts beleet
f
is rechte rijkdom, niet als hebben kost, en kleet.
f
Rijk zijn zij; Ia ook Godlijk die niets niet behoeven,
en rijker noch die in t'gebrek haar niet bedroeven.
g
Des lijfs-lusts kiesbaar-heijls verwervingh die baart vreucht;
h
i
maar dervingh dies geen oorzaak is van ongeneucht:
Die wijslijk lett op zich, en t'Goddelijk bestieren,
j
die t'alles tott zijn heijl bruijkt wijs, en goedertieren
dien wedervaart niet quaats: De rijkste die hier leeft
is hij die wel vernoeght met t'geen is dat hij heeft.
k
Gelijkt een gelt-rijk man hier bij die staagh zijn schatten
l
m
n
met Angst, en Zorgh bewaart, zijn kleeren voor de matten;
zegt mij (zoo ghij Natuijrlijk vonnist) wat genott
trekt desen van zijn gelt? van zijn gemaakte Godt?
o
De boer na t'anghstich langh anbiddens niet verwerven
wiert rijk doen hij zijn eijghen af-Godt brak an scherven:
p
zoo wie Esoopsche wijs Natuijr-grondeeringh slecht
q
r
in allen dinghen volght, zij wijst hem licht te recht
s
der dinghen rechte waard; Aanziett de hooghe staten
die elk te hebben tracht en zwaarlijk kan verlaten
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verhindert, belet, staat in de weg
het heilgenot dat de natuur u toestaat
weegschaal
dwalen door misverstand
niets als voedsel en kleding hebben in overeenstemming met de eis van wat gij nodig hebt,
is ware rijkdom
die helemaal geen behoeften hebben
de verwerving van het kiesbaar (d.i. het kan gekozen worden) heil van de lichamelijke lust
gemis, ontbering
gevoel van een tekort
op een rechtmatige wijze
vergelijk (hiermee)
kommer
bewaakt
motten, hierin zit een verwijzing naar Matth. 6:19: Vergadert u geene schatten op de aarde,
waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen
de boer, na het - ondanks vreesachtig lang aanbidden (van zijn zelfgemaakte god) - niet
verwerven (nl. van rijkdom)
zoals Esopus dat voorschrijft
de eenvoudige doorgronding van alle dingen op natuurlijke wijze
naar waarheid
kijk naar de hoge posities
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a

al valtet dienen zwaar, geeft hen de hooghe staat
480 voor haar ziel, voor haar lijf of neijgingh-boett, of baat?
b
Geen vijgh, olijf, of wijnstok mach die dienst begheeren;
c
D'onvruchtbaar dooren-struijk die staat na staat en eeren:
d
Maar zoo ghij in u grondt lett op der dinghen aart
f
is al des werelts eer wel een spogh waters waart?
485 Nochtans de schijn-geleerd', De rijk', de hoogh-verheven
die geven hier om t'goett, de staat; Ia lijf, en leuen:
f
maar boven wellust, eer, of gelt, of staat-geschaak
g
is bij de meeste meest geacht de snoode wraak:
Dit alder snoodste dinghs hoogh-achtbaare waardije
490 toont dat gemeen' wegh geen wech is:h maar overschrijen
i
j
des algemeenen pads: zoekt dat in u gemoett,
k
Vaart wel: Ghij hoeft geen leer meer: volgt ziel-neijgingh-boett.

a
b
c
d
f
f
g
h
i
j
k

hun
een verwijzing naar Richteren 9:7-15
die naar hoge positie en eerbetoon streeft
diep in uw hart
een spoog of een teug water
het roven, het bemachtigen van hoge posities, vgl. VI, vs. 416, lust geschaak
perverse, eerloze
dat de algemeen betreden weg (d.i. zoals iedereen handelt) geen weg is (die naar het doel,
d.i. heil leidt)
lees: maar dat overschrijen des algemeenen pads de wech is, d.w.z. dat men over het
algemeen betreden pad, d.i. het door iedereen gesanctioneerde handelen, heen moet stappen
tracht dat in uw gemoed te doen
(Terpsichore neemt afscheid)
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Hertspiegels seste boek Erato

aant.

a

Mijn leven, boek, en t'Iaar verslingert meer, als d'helfte,
b
c
en s'werelts oogh was schuijl: t'veel-ooghich hemel-welfte
d
f
en t'hooren-licht verjaaghden Hond-sters heeten-sleep,
f
de vensters hoogh, en laagh al stonden op ter greep
5 (na t'daaglijx zonnestralens hoij-gras zweelich zwoelen)g
h
i
rontsom mijn zomer-huijs diens heeten damp te koelen:
j
k
Ik trantel vol gepaijns, staagh eenzaam, ook versuft,
l
m
als mijn liev' egaas doot onlief in mijn vernuft
n
o
p
vaak schielijk valt, en drukt, al poogh ik druk t'ontvlieden
10 door reen-besluijt,q en bidden; Heer u wil geschiede:r
s
Zoo blijft doch in mijn hart het voorigh mis-verstant,
t
(dat staaghe liefd' an sterflijk lief hecht) noch geplant:
u
Zoo wie met losser-herten lijf, goett, kint, en vrouwe
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is de helft gepasseerd
de zon was ondergegaan
het hemelgewelf met sterren bezaaid
de maan (in eerste of laatste fase)
lett. het hete gevolg van de Hondsster; hier: de hitte overdag; de Hondsster, of Sirius, is een
heldere ster in het sterrenbeeld De Grote Hond, die van 19 juli tot 18 augustus tegelijk met
de zon opgaat en ondergaat; het is de tijd van de hondsdagen, waarin de grootste warmte
van het jaar valt, die vooral bij een vochtige atmosfeer als ongezond werd ervaren
waren alle haastig geopend
na het daaglijks door het zonnestralen drogen van het hooi-gras, zodat het gezweeld kan
worden; hoijgras = gras voor de hooibouw bestemd; zweelich is pred. attribuut, het hooigras
wordt zwelig, d.i. het kan gekeerd of bijeengeharkt worden door het drogen
woning (in de zomer)
vochtig- hete atmosfeer
ik drentel, loop zonder bepaald doel rond
verslagen
smartelijk
geest
plotseling
doet pijn, verdriet
smart
(door)argumentatie, conclusie door ‘rede’nering
ontleend aan het Onze Vader, Matth. 6:9-13
het vroegere misverstand
gevestigd
met een hart dat zich niet gehecht heeft
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Ontwerp van Hendrick de Keyzer voor Spiegels huis, de Gulden Dolphijn, het werd
uitgevoerd zonder de pilasters. Overgenomen uit Amstelodamum (artikel dr. I.H. van
Eeghen), 54, 1976.
a

besitt recht als geleent verliestze zonder rouwe:
15 Maar hecht ghij t'hert daar vast weet als ghij namaals treurt
b
dat u verstant, niet dat verlies, u herte scheurt:
c
d
Dit sta ik vastlijk toe; ditt kan in mij druk stelpen,
f
als ditt verstant heeft d'overhant het moet mij helpen:
f
sluijpt eijgen-zin weer in, zoo voel ik weer gequel;
g
20 Godt doet maar goett, ons eijgen-will boutt onsen hel:h
i
j
Met ditt besluijt gedost raakt' ik vernoecht an t'slapen;
k
doe quam na middernacht Erato mij verknaapen.
Als ijet geschiett, verdrietich niet, maar wel geleert
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smart, verdriet
inzicht, redelijk overleg
geef ik grif toe
tot bedaren brengen
inzicht
egocentrische houding
alleen maar
sticht ons verderf
met deze conclusie uitgerust
tevreden
mij in beslag nemen
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is hij (zeijd zij) die alle dingh ten besten keert:
b
Te nutt bruijkt Sokrates zoo ijdermans gebreeken
c
d
tott tooren-dwangs behulp zijn quade wijfs qua treeken:
f
Doch zulk een vlie-baar onheijl vlîen, als schubaar quaat,
f
g
en kiesbaar heijls bejach is wel alst aan u staat.
h
i
Ditt naubehuijsde huijs (dat koelt door zons omwanderingh',
j
k
en wander-ruijmte derft) verschikt naer mijn veranderingh',
l
Dit was gezeijt: Ik zie de Nooder muijr om veer,
een plek langh t'sestich voett, en vijftich breet: Ter neer
zitt zij, en deelt an thien, en twe-maal twintich voeten
de breet', in t'noorder deel twee kamers zich ontmoeten,
m
In t'midden voeghtze' een zaal van veertich voeten langh,
n
daar achter aan een kòòken met een zijel-gangh:
o
p
De zuijer thien voett schiktze voor tott haar verdoene;
q
r
Het afterst tott een Eetzaal daarmen zach in t'groene;
En inde boven-ruijmt drie zalen Nevens een,
s
t
het dak hier op, de Gevels beij van harde steen,
u
v
w
doch slecht, en recht; maar duirbaar, voeghelijk, en luchtich;
x
y
z
aa
Het huijs vol schilderij, al beek-schrift, sin-rijk, tuchtich;
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als er iets gebeurt (iets onaangenaams) is hij die alles ten goede duidt, niet teneergeslagen,
maar wel wijs (of zeer wijs), zei zij
tot voordeel
tot hulp om de toorn te bedwingen
de slechte streken van zijn boosaardige vrouw
doch zulk onheil dat vermeden kan worden te ontwijken als te schuwen kwaad
en het streven naar heil dat gekozen kan worden
komt juist overeen met wat uw wensen betreft
bekrompen
de omloop van de zon (om de aarde), hier: als de zon ten ondergang neigt
bewegingsruimte mist
in orde gebracht in overeenstemming met mijn plan tot verbouwing, of, breng het in orde met
mijn plan tot verbouwing
in de verte de noordermuur (van de stad)
brengt zij aan
keuken
bestemt zij nu reeds
te harer beschikking, te harer nutte
het laatst (tot slot)
waar men uitzicht op de tuin had
de beide gevels, nl. de voor- en achtergevel
hard steen, niet duidelijk is of bedoeld wordt: zandsteen, arduinsteen, of baksteen
maar eenvoudig
duurzaam
harmonisch
geschilderde voorstellingen
afbeeldingen die een betekenis in zich dragen
geladen met betekenis, met zin
zedig, ingetogen
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45
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Des voorzaals noorder want was heel, en al bemaalt
b
c
d
met Kebes Tafereel, daar op zij ditt verhaalt:
f
T'is derthien laar gelêen, datt ghij om te grondeeren
f
g
dit griexsche schatt; griex leerd', nu kom ik't u vol-leeren.
h
Ditt boek, en beeld-schrifts-puijk heeft heel verborghen zin;
i
j
T'is ijglijx levens beelt: die schaar die staat om in
k
te gaan, is ellik kind; de oude die t'bestuijren
l
hier heeft, de ongeschende Neijgingh' der Natuijren:
m
n
T'gevall voor lief t'ontfaan; Te wezen wel gemoett,
o
p
gelaten, vast betrouwen Godt, die u te goett
q
al schikt; de Eijgen-wil verdelghen, niett verkiezen,
God-volgigh onbekommert zoeken, en verliezen
r
s
het kiesbaar tijdlijk heijl, zijns eene-woords bevell
t
u
behelst al deezen zin, t'weer-streven is u hel
v
t'verzuijm u vegevier; U Heijl-landt bezicht vaaken
w
x
òòk dit Natuijr-Gods woort: Die toesien, bidden, waken,
bevinden waarheijt, deucht, Natuijr, Godt, en de rêen
y
z
in d'onbedurven mensch te komen overeen:
Maar laas; waar vint-men die? het schort ons eerste Vader
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beschilderd
zie aant.
op dat, naar aanleiding hiervan
zegt zij het volgende
doorvorsen
nl. Kebes Tafereel
optimaal leren
het allerbeste van het beeldschrift
beeld van ieders leven
de schare mensen
die gereed is om binnen te gaan (nl. in het eerste perk)
ongeschonden, zuivere
het lot
voor lief te nemen
berustend, geresigneerd
vast vertrouwen in God stellen
die alles voor u ten goede regelt
het tijdlijk heil dat gekozen kan worden, zoals gezondheid, bezit, e. dgl.
zijn kort voorschrift, vgl.: in één woord = kort samengevat
geheel deze betekenis
het verzet ertegen betekent uw hel = ellende
het verwaarlozen is uw vagevuur, d.w.z. daaruit kunt ge nog gered worden door u anders in
te stellen
niet bedoeld het woord van de natuur-god, maar Gods woord dat Hij in de natuur heeft
geconcretiseerd
een verwijzing naar Mark. 13:33: Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd
is
zuivere
niet met elkaar in strijd zijn
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an eijgen-will, die Erf-zondt treft ons allegader.
b
Niet een, niet een en isser, (al zijnz' al verwent)
c
die ziett, of waakt, of bidt, die zich, of Gode kent .
d
Wie volght Natuijr-Goods les? wie gaat recht op den heuvel
f
tott heijl? zij raken al bij eijgen-wil in sneuvel;
f
Door valsche schijns bedroch, en voor-gangh slim gebaakt
g
is elk verrokt, verblintt, eer hij tott kennis raakt:
h
i
Veel onrechte waardij der dinghen deeze hoere
j
in u verstant verbeelt u neijgingh te vervoeren:
k
Natuijr-Goods waaningh recht dies zelden heeft gehoor,
l
haar dienaars (schijnheijls waninghen) gaan ellik voor:
Hoe komt de valsche schijn aan macht? en schijn-heijls waningh
m
n
waar komtze herr? wikt zelf, grondeert u hert-vermaningh,
o
p
merkt, on-aandachticheijd vermeetel, haastich, blintt,
q
geeft valsche schijn haar kracht, maakt dat ghij u verzintt
r
s
in t'dingh waardeeren stoutt; zoo haast als u gedachten
ijet brenghen in beraat, zoo ist u werk te achten
t
bedachtzaamlijk, omzichtich op der dinghen aart,
u
v
w
wat die Natuijrlijk, watz' in bloote schijn zijn waart
x
y
Wie oordeelt wel bedacht, òòk lankzaam, en beschaijen
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de tekortkoming bij onze eerste vader, Adam, is eigenwil
al zijn ze nog zo luisterrijk
zie vs. 58
wie gaat recht toe recht aan de heuvel op, nl. in Kebes Tafereel
in het ongeluk, in zonde, ten val (Vlaming)
en door slechte voorbeelden voorgelicht (die als een baken zijn)
wordt iedereen van het juiste doel afgehouden
veel onjuiste waarde der dingen
valsche schijns bedrog, d.i. de geblankette vrouwelijke figuur aan de ingang van het eerste
perk
om uw neiging te verleiden
naar de juiste mening Gods in de natuur gelegd wordt daarom zelden geluisterd
nl. die van deeze hoere en dat zijn schijnheijls waninghen: de meningen van het schijn-heil
waarvandaan komt zij
onderzoek de vermaning die zich diep in uw hart bevindt, d.i. de herinnering die men heeft
aan een verplichting, hiertegenover het ‘ware heil’
aanmatigend
snel beslissend
dat ge u vergist
overmoedig
zodra
te letten op
wijst terug naa de dinghen in vs. 79
volgens de natuur
louter in schijn
met overleg
bescheiden, beheerst
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a

krijgt weet, of waan oprecht: maar schijn zal dien verleijen,
b
c
d
die achteloos vermeetel volght datt zij verbeelt,
f
f
datt schielijk schijn-heijls toestaan valsche waaningh teelt:
85 zelfs onderzoekt u grontt;g ziet watt in u verscheelenh
i
of lust, of wil, na waans, of na Natuijrs beveelen:
j
k
Natuijr eijscht dexel slecht, die paijt men licht met lust;
l
m
schijns-waan port kostel pronk te zoeken met onrust:
n
o
Ioost Bloots-hooft zelfs een hutt die koud' schutt bout van biezen
p
q
90 in t'duijn geraapt, om niet, en vreest des geen verliezen;
Genoeghzaam dekt hem warm al t'Iaar een slechte pij;
r
Watt schijn-waans praalzott leeft zoo rijk, zoo vrij, zoo blij?
s
Natuijr-Godt niemandt dringt tott zorghelijk behoeven;
t
Het Ikkerigh verstandt, en Erf-zond u bedroeven:
95 Natuijr zoekt kost, en kleedt na nood-drufts kleijn behoef;u
v
w
on-noodrufts zotte pracht, en lekker-tant maakt droef:
x
Natuijr zeijt tott versterkingh' wilt u hongher boeten;
y
z
schijns waan, zeijt, volgt de lust tott last om smaax verzoeten:
aa
bb
Natuijrs-waan rijkdom heet daar geen gebrek en quelt;
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krijgt juiste kennis of mening
onbeheerst
nl. de schijn
in beelden uitdrukt (in uw gedachten)
snel
valse meningen voortbrengt
uw diepste innerlijk
verschillen
naar het gebieden van de natuur of de waan
bevredigt
gemakkelijk
de mening van de waan spoort aan
kostbare
zelf
die koude tegenhoudt, afweert
voor niets, gratis
daarom
welke praalhans die leeft naar schijnmeningen
kommervol nodig hebben
egoïstisch, met connotatie van duivels
naar de geringe behoefte wat absoluut nodig is
zucht naar lekker eten
rampzalig, ongelukkig
stillen
de mening, (het inzicht) van de schijn
terwille van het aangename gevoel dat de smaak geeft
de mening (het inzicht) van de natuur
noemt (nl. rijkdom)

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

150
100 schijns-waan dit Armoe noemt; maar om oneijntlijk gelta
b
c
te woelen arbeijdzaam zal zij u staagh bekooren,
d
f
dat doch met zorgh bewaart wort, en met rouw' verlooren.
Maar hier door zeijtze krijgtmen meenichvuldich heijl;
f
de wellust, staat, en eer, en faam zijn daarom veijl;
105 Dit zijn des menschen zichtbre, tastbre, hooghste goeden,g
h
i
zeijt hier Natuijr-Godt neen, dat achtmen slecht vermoeden.
j
k
Schier-rijk hertspiegelt ditt; ditt is verdervens grontt
l
m
dat elk t'natuijrlijk witt begeeft, en volght terstontt
n
eer hij rêen-pleghen kan zulk algemeen gevoelen,
110 datt hem geheel beheert,o en doett gestadich woelenp
na t'schijn-heijl zoo hoogh-waardich in zijn hert geprint,
q
r
al krijght hij afterdocht datt hij hem niet bezintt:
s
Op zulken voett ontfanghtmen der Fortuijnen gaven;
t
dat hen zou dienen daar af werden zij dan slaven.
115 Het tijdlijk goett tott Neijgingh-boett maar dienen zouw,u
v
door u verkieslijkheijt maakt ghijt u tolt een vrouw:
Wat is verkieslijkheijt? gezontheijt, rijkdom, eere
w
zijn kiesbaar heijl, die dees los-hertich kan begeeren,
x
y
en zoo bezitten meed', doett recht; want niemant weet
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een oneindige hoeveelheid geld
wroeten
nl. schijns-waan
met bekommering bewaakt wordt
met verdriet
te koop
summa bona, dingen waarin, naar men meent, het hoogste geluk is gelegen
God die zich in de natuur manifesteert
dat meent men slechts gissen te zijn
rijk aan overleg, aan bedachtzaamheid
spiegelt het in zijn hart, beschouwt en overdenkt het in zijn hart
het doel in overeenstemming met de natuur
laat varen, opgeeft
redelijk overdenken, overleggen
in zijn macht heeft
actief bezig zijn, wroeten
deze (al ... afterdocht) zin kan men als een tussenzin beschouwen: ook al gaat hij er achterna
over denken
verbinden met zoo in vs. 111: dat hij niet van gedachten verandert
op zulk een wijze
maar zij worden slaven van hetgeen hen zou dienen, nl. van de fortuin
het tijdelijk goed zou alleen maar dienen tot bevrediging van neigingen
door uw absolute keuze (doordat gij het begeert boven iets anders) maakt gij het tot een
vrouwe, een meesteres, heerseres (Vlaming: domina)
zonder zich eraan te hechten
nl. los-hertich
handelt juist
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120 (als Godt alleen) of t'uijt-eijndta strekt tott lief, of leet,
b
oft schielijk waalt, of blijft: maar die met ganscher herten
c
ditt als recht-heijl begeert, en òòk besitt, t'sal smerten
d
als hem verlies anghst quelt, noch meer als hij t'verliest,
f
los-hertich dient het u; hij dient dat die't verkiest.
125 De vrek en heeftet gelt niet; t'gelt heeft hem gevanghen;
f
g
Zij heerschen geenzins zelfs die t'hert aan hoogheijt hanghen;
h
Hij heerscht die zijn verkiezingh reeden onderwerpt,
i
die in het lant-bestieren al zijn zinnen scherpt,
j
k
om als een Aartsche Godt alleen te zijn goett-dadich,
130 rechtvaardichlijk, noch slap in t'recht, noch ongenadich,l
m
n
òòk op zich zelven niett datt hij zich tott een slaaf
o
zelf maak van deze der Fortuijnen dienstbaar gaaf.
T'heet dienen, dienen ist al zitt ghij noch zoo hooghe:
p
De welgeboorentheijt, (die naast is an t'vermoghen)
q
135 en s'werelts eer zijn lief voor die lief-talich leeft;
maar maaktz' u trots, t'wort leet door dat u hert daar kleeft.
r
s
De kinderzalicheijt is recht des heeren zeghen;
Doch zietmen t'meeste onheijl meest hier in geleeghen
t
door t'algemeen mis-bruijk, door eijgen wille-keur
140 elk wenscht dieu schoon, en rijk, ditt kiezen baart getreur.
Verkiezingh hecht zoo t'hert an uijterlijke dinghen,
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tenslotte, het slot
of het snel verandert, of blijvend is
het juiste, waarachtige (enige) heil
vrees om (het) te verliezen
hij dient dat (het tijdelijk goed) die het boven alles begeert
zij heersen allerminst zelf
hoge positie, hoge staat
die dat wat hij boven iets anders kiest door de rede controleert
zijn geest tot grote activiteit aanspoort
zie aant.
weldadig, mild
geen genade kennend, onbarmhartig
ook niet zelfzuchtig
zodat
van deze aan de Fortuin ondergeschikte gave (nl. het lant-bestieren)
die nauw verwant is aan de macht
zijn aangenaam voor degene die waardig leeft
kinderzegen
is naar waarheid
door het verkeerd gebruik in de maatschappij gelegen
kinderen (geabstraheerd uit kinderzalicheijt)
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b

T'is geen Natuijr; maar die Natuijrlijk lust anbringhen
c
d
als alle neijgingh-boett; zietmen daar op de lust ,
zoo plaaght u dees verkiezingh dubbelt met onrust
f
des ziels, als d'ander: òòk met lijf-gequel, en pijne:
Verkiesdij luije rust, u lichaam dat zal quijnen,
f
g
en armoed' drukt: Ten zelven eijndt u zin-lust strekt
h
zoo gulzicheijts, of gaijlheijts lust-gezoek u trekt.
Dees waalbaar waninghen, verkiezinghen, zin-lusten
i
door valsche schijns bedroch die zijnt die u ontrusten,
j
Fortuijn ist niet; die blint is, heeft òòk geen gewoutt
k
l
in u, ten zij ghij dwaas haar waalbaarheijt betroutt:
m
n
o
Het waalbaar kies, of schijn-heijl dat maar is gerijflijk
p
betroutt, en acht, en lieft als of het waar bij-blijflijk;
q
r
s
datt ghij geheel vertreet Natuijr-Goods trouw gebodt;
t
U waan, en kiezingh maakt van t'Avontuijr een Godt:
u
v
Dees eijgen-zinlijkheijt, dees hott-wegh ten verderve
w
bracht Adam inde doot, doett noch zijn na-zaats sterven.
Godt wijst dien s'levens bòòm die eijgen-wil verlaat,
x
Hij struijkelt inde doot die zelfs weet goett, en quaat:
Gezontt, of ziek, of rijk, of arm, of vrij, of slave
zijn in zich goett noch quaat, t'zijn allegaar Goods gaven,
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het is niet de eis van de natuur (die vraagt dat de mens zich aan de deugd hecht)
die op natuurlijke wijze lust opwekken
als elke bevrediging van neigingen
stelt men daar de lust centraal
als de tweede (onrust), nl. evenzeer met lichamelijke kwellingen en pijn
en armoede valt moeilijk (nl. ten gevolge van de luie rust)
tot hetzelfde doel (nl. van het kwellen van het lichaam en de druk van de armoede)
indien het zoeken van lust uit gulzigheid (onmatigheid), of sex-genietingen u aantrekken
deze veranderlijke meningen, het doen van een keus, waarbij men iets stelt boven het andere,
lusten aan de zinnen gehecht door het bedrog van de schijn zijn het die u beroven van uw
rust
macht
haar veranderlijkheid, grilligheid
vertrouwen stelt in
lees: kies-heijl; deze zin is met vs. 152b samengetrokken op ten zij ghij
het kiesbaar, maar onzekere, grillige heil dat tegelijk schijnheil is
dat alleen gemak oplevert, of dat alleen maar aangenaam is
blijvend, duurzaam
zodat
vertrapt
betrouwbaar, waarop men kan vertrouwen
het Geluk
het volgen van eigen begeerten
dwaalweg die leidt naar de ondergang
bracht Adam in de macht van de dood; vgl. Gen. 2:17 en 3:19; zie aant.
vgl. Gen. 3:22, 24 zie aant.
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en dienen u te nutt kunt ghij die bruijken wel,
maakt u besluijt die goett, of quaat dit maakt de hel:
zal ik niet rijkdom, vrijheijt, òòk gezontheijt kiezen?
a
en zoeken ziektes, Armoeds, slavernijs verliezen?
b
c
d
Ia ghij zoo veel an u staat ; T'een is kiesbaar heijl,
f
f
en vlie-baar onheijl t'ander; doch het blijft kijf-deijl
voor u, oft inder daat u schaden zal, of baten;
g
Dies kiest, en vliet het vrij; t'verkiezen maar wilt laten.
Het kiezen, en verkiezen is een groot verscheel;
h
kiest vrij gezontheijt, en benaarstight die; maar heel
i
u hert daar an te hanghen als oft waar-heijl waare
j
wis, zalich, ende nutt, ditt brenght u in t'beswaaren.
k
T'is kieslijk t'kiesbaar heijl, oft nutt is weetmen niett;
l
Het waar-heijl waarlijk zalicht vrij van ramp, verdriett;
m
dats Goetheijt, wijsheijt, macht; wilt die verkieslijk lieven:
n
Geenzins het tijdlijk heijl, of t'dient u t'ongerieve.
o
Vrij mest, en ploeght, en zaijt u lant, van Godt de vrucht
p
q
gelaten, wacht; doch zonder wensch, en zonder ducht.
r
Vrij werkt: maar zorght geenzins voor den dach van morgen:
Het quetst u doedij aars, en breekt met al u zorghen
s
geen stroo; vergeefs: maar quetslijk is de eijgen-will
gegrontt op eijghen-zin, dees levert u den bril
des valsche schijns bedroch, dat ghij het dingh een waarde
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vermijden
ja, inderdaad
zoveel in uw macht is
wijst naar vs. 165
wijst naar vs. 166
onzeker, niet uitgemaakt
kies daarom het kiesbaar heil, en vermijd het vliebaar onheil ongehinderd, maar wil het
verkiezen, d.i. iets als absoluut kiezen, nalaten
bevorder die met ijver
zou zijn
dit brengt u in moeilijkheden, in de verdrukking
kieswaardig
schenkt heil, geluk
liefhebben in het verkiezen boven andere dingen
strekt tot uw schade (als men dat boven alle andere dingen liefheeft en verkiest)
gerust, met vertrouwen
berustend, nl. in Gods beschikking
zonder vrees
vgl. Matth. 6:34; deze hele passus (vs. 179-183) is wel toegeschreven op Matth. 6:25-34,
waarin het gaat om welke schatten de mens moet vergaderen; zie de aant.
en hebt geen gelegenheid om maar het geringste te doen, bent machteloos
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geeft die het niet en heeft: dit, dit doet u veraarden,
dat ghij in slavernij u geeft van t'Avontuijr,
b
Dit heerscht dan als een Godt, verbijstert u Natuijr.
c
Haar Afgunst maakt u heijl-loos, anghstich, en mismoedich,
d
f
haar gaven maken trots, baldadich, en verwoedich
f
g
door onmaats lust-gezoek, quist-goett, en vleijerij,
òòk onverzadicheijt: Dees als met Tooverij
h
an dijn verkiezings snoer dij houden vast gebonden,
i
als slaaf onscheijdelijk an veel verscheijden zonden.
Onmaat wijkt af van maat, buijght Neijgingh, en Natuijr
j
in mis-verstant verrokt door valsche schijns bestuijr.
k
Natuijr-tocht eijscht het voetzel, kiezingh t'lekker smaken;
l
mn
o
Natuijr Natuijrs behoeft, u waan t'gelt-geerich haken:
Natuijr zoekt kiesbaar heijl, door onmaat groeijt de wensch;
p
q
Natuijrlijk haatmen t'quaat: onmatichlijk den mensch.
r
O mensch verdervens grontt verkeert in dees onmaat,, leijt,
zoo haast als ghij haar volght, zoo vintt ghij d'onverzaatheijt.
s
Natuijrs witt heeft een eijndt, geen eijndt schijn-waans gequel,
t
zoo leijt dees onmaat volgers t'kiezen naar de hel:
u
Als dan goett dunkenheijt dat mis-verstant komt stijven,
v
t'strekt heel om heijl, om vreed', om vreuchd uijt u te drijven:
w
Lust-zoekingh maakt òòk gulzich, geijl, kies, dertel, graagh;
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ontaarden, afwijken van uw door de natuur bepaalde aard
richt te gronde, bederft
onwelwillende gezindheid
verdorven
razend, tot alle slechtheid in staat
het zoeken naar lust; waarbij geen maat gehouden wordt
verkwisting van goed
houden u vast in de macht van uw verkiezing
vast verbonden
in misverstand gesleurd (door)
natuurlijke begeerte
lees: Natuijr eijscht
lees: u waan eijscht
op onjuiste gronden gevestigde mening
het geld-begerend graaien
in overeenstemming met de natuur haat (heeft men een afkeer van) men het kwaad
door onmatigheid gedreven haat men de mens (nl. die het kwaad bedrijft)
de onnatuurlijke oorzaak van de ondergang
het doel van de natuur is eindig
op deze wijze leidt het kiezen deze volgelingen van de onmaat naar de hel
eigenwaan
in alle opzichten
begerig (avidus)
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En quist goett achteloozich, zorch-leech, vadzich, traagh:
b
maar gelt, en staat, en eer zoekt d'onverzaatheijt listich,
c
d
en u goett-dunkenheijt die maakt, u trots, en twistich,
f
vol pracht, vol haat, vol nijt, vol wraak, vergramt, verhitt;
f
g
De onmaat brenght de voor-spoett zelfs in t'onderspitt:
meest komt onmaticheijt meest ellikeen bestooken,
h
als hem het Avontuijr haar gaven heeft ontlooken,
i
In voorspoett houden maat is hen een zeldzaam gast,
j
die in t'Natuijr-patt slecht niet blijven even vast.
k
l
veel lichter ist op onweghs ruijmte heen te strijken,
m
als van Natuur-pats effen enghte niet te wijken
n
door erf-zonds voorgangh slim; T'is heel veel kleijnder zaak
o
of Alexanders kròòn, of Ciceroonsche spraak
p
natrachten, als recht uijt te spreeken, en te leven
q
r
als Sokrates, of Frans T'Natuijr les niet begeven:
s
Des onmaats eerste faal-greeps onwegh algemeen
t
die valt in spijs, en drankx Natuijr-eijsch t'overtrêen:
u
Aard, water, vier, en lucht zijn d'onvermenghde deelen
daar uijt dat ghij bestaat, die voeden u, en teelen;
v
Niet leeft er zonder lucht, òòk zonder warmte niett,
de alder-nutste drank u t'klare water biett,
w
x
en t'onvervalste aard, en bòòm-gewas best voeden;
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lees: quist goett maakt (het verkwisten van het bezit)
op een listige wijze
uw eigenwaan
twistziek
aanmatigend, haatdragend, afgunstig, wraakzuchtig, gramstorig, overmatig geprikkeld
zelf
in moeilijke omstandigheden
ontsloten, ten toon gespreid
hun, wijst vooruit naar vs. 216
achter geplaatst bijv, nw.: eenvoudig, vlak
de ruimte van de dwaalweg
voort te gaan
het vlakke, smalle pad der natuur
het slechte voorbeeld van de overgeërfde zondige houding
de heerschappij van Alexander de Grote of de taal van Cicero
met enige inspanning verwerven (vgl. bk. VI, vs. 301)
Franciscus van Assisi
opgeven
de algemene dwaalweg van de eerste fout (misslag) van de onmatigheid
die valt (ligt) in het overtreden
elementen
niets
zuivere
lees: aard-gewas
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230 des lekker-kooken-kunsts verkiezingha baart rampspoeden:
b
c
d
f
zeght wie aan brun, of eekel gulzich zich veraast?
f
g
Natuijrs eijsch niett; t'is lekkertant die u verdwaast:
h
i
Ghij zijt verweent , en meent, dat hier des onmaats schennis
j
natuijrlijk is; T'zij verr', t'is louterlijk qua wennis;
235 zoo inde gaijlheijtk òòk: Natuijrs eijsch u verwektl
m
in echt te trêen, tott goett t'begin; en t'eijnde strekt;
n
T'kan òòk u neijgingh-tocht meer als genoech verzaden;
die lust zoekt buijten echt zoekt schijn-heijl maar vint schade.
o
ziet wat een Af-Godt trots boutt elk meest vande min,
240 Natuijr-tochts boet-zoek slechtp is daar af geen begin:
q
Maar valsche schijn van liefs verbeelde waan-waardije,
r
s
t
die u verbeeldingh gròòt in t'overlegh, in t'vrijen;
u
v
De eijgen-wil die braijt zoo t'nett zelfs in u hert,
w
daar tegens u Natuijr ghij heijl-loos in verwert,
245 betoovert vande waan, veraardet,x en bezeten,y
dats' u doet goett, en eer; Ia lijf, en ziel vergeeten.
U onmaats ijver wast zoo uijtermaten groott,
z
aa
dat ghij verzuijmel quist het u, en komt in noott,
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de verkiezing van de keukenkunst van lekkernijen
zeg eens
bron
eikel
zich door gulzichheid de maag overlaadt
zucht tot lekker eten
die u uw gezond verstand doet verliezen, of die u bedriegt
trots en opgeblazen
het bederf van onmatigheid
aan de natuur kleeft
wellustigheid, sexuele begeerte
spoort u aan
het begin en het einde strekken tot het goede, dus: het strekt in zijn geheel tot het goede
neiging die een drift is
een ongenaakbare afgod
het simpele zoeken van bevrediging van deze natuurlijke drift, drang
de voorgestelde (in beeld gebrachte) vermeende hoge waarde van de beminde
groot maakt
in het overwegen
in het doen van liefdesbetuigingen
breit
zelf
waarin gij tegen uw natuurlijke aanleg op rampzalige wijze verward raakt
ontaard, van uw oorspronkelijke aard vervreemd
bedwelmd; zie aant.
achteloos, zorgeloos
het uwe (uw bezit) verkwist
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b

Ia zin, witt, en verstant; De min kant al verquisten,
zoo blijfdij als een slaaf van loghens valsche listen:
c
d
zulk' onmaat dan begeeft Natuijrs-eijsch, en behoeft,
f
f
g
en ziett op lust, welx zoekingh u belast , bedroeft;
Lust die een zoett gevollich is van t'neijgingh-boeten,
h
i
leeft ghij Natuijrlijk, lust is neijgingh-boets verzoeten:
j
Maar als u zinlijkheijt het òògh slaat op de lust
k
als Opheus deed', zij wijkt, lust-zoekingh baart onrust:
Natuijrs eijsch ist dan niet, noch lust die u verleijden,
l
m
U mis-verstands verkiezingh, reen-wik onbescheijden
zijnt diet u doen; de ziel genegentheeden goett
n
o
zijn staagh; zoo is òòk slechte lichaams-neijgingh-boett
p
q
r
koud, hongher, en dorst-stelpingh: Dees komt lust verknapen,
s
In welk lijfs-heijl gevoell ghij licht u kunt vergapen;
t
u
als u heijl-geericheijt ziett op t'zoett-lust-gevoell
de onlust volght: verhitt zoo vindij water koell,
v
w
dorst-lessings heijl dat lokt, de na-smart zal u schrikken;
x
y
U wel, of qualijk-vaart an t'wel, of qualijk wikken
z
hier hanght: geraakt ghij geijl, of vrou-ziek bij een hoer
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ja, zintuigen, onderscheidingsvermogen, en redelijk overleg
te gronde richten
laat varen
wat de natuur van u eist en wat de natuur nodig heeft
heeft het oog alleen gericht op
als een last op u drukt
(u) uw geluk ontneemt (doet verliezen)
indien gij in overeenstemming met de natuur, op natuurlijke wijze leeft
lust is het aangename gevoel van bevrediging van neigingen
uw door begeerten bepaalde innerlijke zinnen
zie de aant.
uw verkiezen (het ene stellen boven het andere) onder invloed van uw misverstand
onverstandig, niet goed afgewogen overleg
onveranderlijk, kalm (tegengestelde van mutabilis)
eenvoudige, simpele (nl. bevrediging van neigingen van het lichaam)
doen ophouden van koude, stillen van honger, lessen van dorst
nl. de stelpingh
aan zich onderwerpen, zie vs. 22 van dit boek
door welk gevoel van heil voor het lichaam gij u gemakkelijk kunt laten misleiden
slechts oog heeft voor
het aangename lustgevoelen
napijn
afschrikken
lees: U wel-vaart
aan het goed of slecht overwegen, beraden
sexuele aandrift (evenzo: vrou-ziek)
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b

c

Aart-teel-lust prikkelt vast ; U schrikt het hoere voer,
d
de schant, de Hel, de pokken, of u gelt te spillen,
f
na een van deezen meest weeght daar na krijghdij willen:
f
Natuijr zoo wel tott t'een, als tott het ander portt,
g
aan haar niett, an t'verstant, of reen-wik is de schort.
De na-smert die u leerde t'kil-koutt water mijen,
h
i
wilt ghij kan u in gaijlheijts minne-spel òòk vrijen;
j
k
Vint ghij de Tocht zoo sterk dat zij u wil ontschaakt;
Ghij zelfs, niet de Natuijr hebt die zoo sterk gemaakt.
Het staagh inbeelden, en vergrooten der wel-lusten
l
(peijldij ws hertsen gront) zijn oorzaak der onrusten:
T'is honger-neijgingh, dorst, noch nood-druft die u lett,
verbeeldingh quelt; Aart-teel-lust vaak haar zelven redt;
m
n
De smetsers, dronkaarts òòk, haar zelven zoo bedroeven
o
door smaak verbeeldings lust, niet door Natuijrs behoeven:
T'schijnt onrecht dat ghij laakt het heijlzaam lust genott;
p
Want wie heijl-lust verzaat die volgt Natuijr, en Godt.
q
r
Dats recht: Maar dat lust-volgingh zij een heijl-lusts boetingh
is onrecht, t'is t'gevolgh, en neijgingh boets verzoetingh.
s
T'is Godlijk, recht, en heijlzaam die zoo lust geniett;
maar niet dat ghij dat zoekt; wants' òòk dan voor u vliett:
t
Ghij zult meest lust genieten laat ghij t'lust verkiezen,
u
verkeerde zin zoekt lust-gewin, baart lust-verliezen;
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de lust om te telen die in uw aard ligt
zeker
wat de hoer u biedt
syphilis
in overeenstemming daarmee uit zich uw wil
de natuur zet u aan zowel tot het ene (nl. de bevrediging van uw aart-teel-lust) als tot het
andere (nl. het terugwijken om welke van de genoemde redenen dan ook)
aan haar (de natuur) niet, maar aan het verstand of het overwegen mankeert het
indien gij wilt
vrijwaren
drift
dat zij uw wil rooft, buiten werking stelt
indien gij het diepste van uw hart doorgrondt
lekkerbekken
vergooien zozeer hun geluk
door de lust opgewekt door het zich verbeelden van de smaak
verzadigt, bevredigt
het volgen van de lust, het eraan toegeven, incontinentia
een bevrediging van de lust die heil brengt
nl. die heillust bevredigt, maar de lust niet zoekt
het verkiezen van de lust, die stellen boven alles
verdorven innerlijk
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Verquistingh quelt u mee door Achteloos verzuijm,
a
b
door luijheijt, door gebrek steldij u staat te ruijm
c
door onnutt tijd-verlies; daar u de fijt hoogh-waardich,
d
ja t'best is dat Godt geeft leeft ghij bedachtzaam, aardich;
f
S'gelijken gatet òòk met d'onverzadicheijt
f
van gelt, van staat, van Eer; U onberadicheijt,
U achteloos besluijt, gewoont van heele landen,
g
erf-zond, erf-leer, erf-ziekt, of eijgen-mis-verstanden
h
U waan-verkiezingh-zin door valsche schijn bekoort,
i
j
die maken dat onheijlzaam schijn-heijl u verstoort:
k
Wats giericheijt? Een onverzadich gelts natrachten;
Wie is haar moer? wie zalmen zegt haar vader achten?
Heijl-geericheijt is Moer, en Vader u besluijt
des gelts hòògh-waardicheijts; uijt deeze twee ontspruijt
l
des gelt-zuchts Af-godij. Zoo langh de vaar in t'leeven
m
n
blijft, zoo blijft zij, groeijt, of verzwakt, of sterft die; Even
groeijt, zwakt, of sterft zij mee; geheel van zulker aart
o
is al wat u verstant door blinde neijgingh baart:
p
q
Verandert het verstant, t'geteelde dat moett sterven:
r
Maar nevens ditt verstant zoo mooghdij wel verwerven
s
een aar verstandt, een waan, gevoelen, of gelòòf
t
dat giericheijt is zond , en dat ghij zijt haar slòòf
u
v
dies ghijz' òòk tegenstreeft: zoo langh doch gelts waardije
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misslag, fout
leeft gij op te grote voet
schadelijk, nutteloos
in overeenstemming met uw aard
desgelijks
onbezonnenheid, onbedachtzaamheid
erf betekent hier alles wat men van zijn omgeving heeft overgenomen
uw innerlijke zinnen die de waan (d.i. ongefundeerd weten) boven alles gesteld hebben
dat geen heil in zich draagt
in het verderf stort; die wijst terug naar 296b-399
najagen
vader
nl. des gelt-zuchts Af-Godij
in gelijke mate
de neiging is blind, is ‘neutraal’, zij is een begeerte die geleid moet worden door het verstant,
(hier) het inzicht
inzicht (het resultaat van de rede in werking)
wat is ‘gebaard’ (vs. 309), wat is voortgebracht
inzicht (evenzo in het volgende vers)
ander
onderworpen dienaar/dienares
waarom gij u ook tegen haar verzet
echter
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315

320

325

330

b

hooch-acht-baar blijft, blijft zij: maar loghens dòòt moet vrijen:
c
d
Hier vindij t'lek; ditt is de Aal bij t'hooft gevatt
f
f
wat spruijt uijt u besluijt; sterft dit zoo sterft òòk datt:
Maar veelerleij verstant onrecht, en recht te zamen
g
wel zijn, en strijden eewich zeghdij eewich Amen,
hi
j
tott allegaar; dit Heet hij wil, en hij wil niett;
k
l
Men wil des gelt-zuchts nasleep, zond-plaagh, angst, verdriett
m
wel quijt zijn; T'heul, en t'heijl des gelds wil ellik houwen;
n
T'gelts waarde sterft in dij niett, dies blijft ghij in rouwen;
o
p
q
U weer-wil dempt geen smert; Het smert niet dan te meer,
r
De Netel spruijt staagh (blijftze on-ontwortelt) weer:
s
t
zoo ist met staat-zucht òòk, te dienen in t'beheeren.
zeght, isser in Natuijr ijet dat dat mach begheeren?
T'en zij de valsche schijn eerst u verstant verleijt,
datt ghij waant, dat ghij kiest, en achtz' zalicheijt;
Wilt ghij dit dienen heerlijk, schoon, en waardich achten,
u
liefd' tott het schòòn zal u doen geerich daar na trachten;
En niemant is zoo hòògh, hij 'n droomt noch hòògher staat,
v
dies baart u staat-winst, staat-zucht eewich, onverzaat;
w
zoo blijft òòk d'eerbegeerder eewich even vierich,
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nl. de giericheijt = de begerigheid
maar de vernietiging van de leugen moet vrij maken
hier vindt gij de oorzaak
dit is de juiste aanpak
wat voortkomt uit uw beslissing
gaat de waarde van het geld voor u teloor, dan verdwijnt ook de giericheijt
maar er is velerlei inzicht, onrechtmatig en rechtmatig, tezamen
en zijn in een eeuwige strijd met elkaar gewikkeld, als gij altijd op alles amen zegt, met alles
instemt, d.w.z. als gij recht en onrecht toestemt en geen beslissing neemt
tot alles tezamen
dit noemt hij (de gij uit vs. 318) wil, maar hij wil niet (immers, wanneer iemand wil, volgt een
beslissing, en die neemt hij niet)
wat erop volgt, vooral onaangename dingen, zoals zond-plaagh enz.
ellende, misère
het voordeel
in droefheid
uw tegenzin (voortkomend uit ‘gelt-zuchts nasleep’)
vernietigt
het doet allen maar meer pijn
brandnetel
begeerte naar hoge staat, begeerte naar macht en aanzien
't gezag uitoefenen
streven
winst aan grootheid
vurig begerend
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maar groeijter in u gront ijet dat u maakt eer-gierich?
b
c
Ha ja (zeijt elk) mijn twijfel schijnt haar spotternij
d
betòòvert, ja verduijvelt door dees zotternij;
f
U waan, en schijn zijn òòrzaak wilt ghij u bezinnen,
ghij acht de eer ijet schòòns; dit schòòn dan moet ghij minnen:
f
De schòòn-liefd' is Natuijrlijk; wikt nu wat recht schòòn
g
h
is, dat is Deuchd, lieft die, verwerft dan eer te lòòn:
i
zoo lust Natuijrlijk na-sleep is van neijginghs boetingh'
j
zoo 's wel verdiende Eer des weldoens een verzoetingh:
Maar keert u mis-verstant het òòch op eer, op lust
k
l
als schòòn, of heijl in zich, die waan die baart onrust;
m
Wat is al s'werelts eer? Een droom-verzadings sneven:
n
Al Eer-kòòp, rou kòòp blijft; Ia òòk in t'aalmis geven:
o
Hij kòòpt; maar krijghtze niet die geerich daarom wroett;
p
Want niemant (zeijtmen recht) heeft d'eer als dieze doett:
q
Om eer, om staat, om gelt mee bruijktmen doch het vlaijen;
r
ja t'zotte vòlk men vlaijt om eer meer te verbraijen
met gelt, met staat, met praat, ja òòk met lijfs gevaar;
En om u gelt, en gunst zoo vlaijt u weer een âar;
Maar meest vlaijt elk zich zelfs door eijgen zelfs behaghen;
s
Dat doett hem hooghe moett tott Godt en menschen draghen,
t
waar door hij trots, en toornich heel in onheijl leeft,
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maar is er in uw diepste innerlijk (in overeenstemming met uw natuur) iets dat u eergierig zou
moeten maken?
zonder twijfel
hun
als van de duivel bezeten, geheel in de ban van
als ge er goed over wilt nadenken
de liefde tot de schoonheid is een natuurlijk gegeven, immers, een ziel-neiging (zie aant. bij
vs. 330)
overweeg nu wat in waarheid schoon is
eer is nl. het loon van de deugd; zie aant.
gevolg (hier in neutrale zin, vgl. vs. 320)
van het juiste handelen
maar richt uw misverstand het oog naar eer, naar lust
of heil ‘an sich’
een ten ondergaan door de bevrediging van een droom
al het verwerven van eer betekent dat men er spijt van blijft houden; eer-koop wil zeggen dat
men de eer koopt, niet op natuurlijke wijze, als loon van de deugd, krijgt
die begerig daarvoor alles in het werk stelt
als die ze geeft
ook, eveneens
te vergroten, te versterken
zich verheffen (tegenover)
van nijd en spijt vervuld
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dies hem het tijdlijk, òòk het Eewich goett begeeft.
Wats zellefs vlaijen? Eijghen waardicheijts vergrooten;
b
O mensch wat zijdij waart? wat zijdij? wilt ontblooten
c
U reedelijk vernuft van valsche schijns bedroch,
van waan, van mis-verstant (want daar aan schortet doch)
d
Ghij zelf ghij zijt een niet wilt ghij u wel bezinnen;
f
dat ghij zijt dat is Godt in u, ditt moett ghij kinnen;
f
door hem, in hem ghij leeft, van zelfs zijdij niet waart,
g
zijn stòf, zijn Geest, een ijet zijt ghij vòlgt ghij zijn aart;
Dit merkt, dit ziett, dit voelt ghij daaghlijx overvloedich;
h
Dit maakt u (zijdij niet ontzinnich) recht òòtmoedich,
i
dies zalich, en gerust: maar eijgen-dunkentheijt,
en zelfsbehaagens vlaijerij meest elk verleijt;
j
O drek, licht, sterflijk; O ghij opgeblazen blaze
k
zegt mij wat maakt u trots? wat doett u doch verdwazen?
l
dat ghij u zellefs waardt acht t'aller minste ijet?
m
die hovaard' ongegront dient u maar tott verdriett:
n
zoo haast laat-dunkenheijt u moett verheft hoovaardich
o
p
wijkt Godt, goett, wijsheijt, macht; Ghij wort ongoett, onaardich,
onwijs, onmachtich mee; In zotte pronk, en pracht
q
zoo wort het Tijdlijk Avontuijr-goett door gebracht.
r
s
Door gramschap, wrevelheijt, door hatenijt, door wreeken
t
wort ghij van t'ware goett, van zalicheijt versteeken:
zelfs-vlaijerij alleen die baart u hovaardij,
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verlaat
ontdoen
zie aant.
een niets
dit moet gij inzien
niets waard
Zijn materie, d.i. zijn Geest
verdwaasd, van verstand beroofd
hoge dunk van zichzelf
symbool van ijdelheid; zie aant. bij vs. 353
uw verstand verliezen
het aller geringste iets
tot ellende
hoogmoed
lees: goettheijt
uw aard verloochenend
het tijdelijk door het Geluk geschonken goed
onbeschaamdheid, overmoedigheid
afgunst
wordt gij beroofd van, afgehouden van
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Het Tafereel van Cebes. Niet voor Spiegel vervaardigd, het bestond reeds. Er zijn tal
van afbeeldingen, de hier gereproduceerde gravure is die van Goltzius, wel de meest
fraaie. Foto: Rijksmuseum Amsterdam
380 en hòòmoed trotsheijt baart, die gramschap, en partij;a
b
Dus doen onmaat, verquistingh, t'onverzaat verkiezen,
c
en vlaijerij u t'waar, en tijdlijk goett verliezen:
Doch zomtijts schijnen zij te geven heijl, en lust;
d
Maar alsmer wel oplett, zo ist niet dan onrust;
385 Ghij schijnt; ja meent met errenstf van haar vrucht te eeten;
f
g
Maar als ghij u bezinnt, van haar ghij zijt gegeeten,
h
i
bezeeten, en vermeestert; Ia als slaaf verheert
j
k
beij lijf, en ziel-goett ghij in haaren dienst verteert.
l
m
Ist niet onmaats bedrijf, dat wij het kleijn behoeven
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partijschap
het verkiezen dat nooit verzadigd raakt
lees: t'waar goett
als men er
in werkelijkheid
maar als gij er goed over nadenkt
wijst terug naar zij (vs. 383), en dus naar onmaat enz.
overmeesterd
onderworpen, geknecht
lees: lijf-goett: als bijv. gezondheid
richt te gronde
het werk van de onmatigheid
de geringe behoefte
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390 door kooken-kunst, en pracht begeeven?a en bedroevenb
c
d
(in veel behoeftens last) ons Eer ons Godt bedroeft?
f
Ach Haijlich, ende vaijlich maakt door kleijn behoeft
f
Natuijr: wat hoeft de mensch den heelen dach te slòòven?
g
wil hij maar slecht' en rechte nood-drufts raat gelooven?
395 T'woutt Eek'lenh geeft naar wensch,i het water, ende lucht
j
k
hebdij om niet, zeijt zij, waarom ist dat ghij zucht?
l
O onbedachte mensch? quelt u de quade wennis?
m
n
ontzeght haar; ist niet heel; ten deel ontvliet de schennis:
o
Ioost Bloots-hooft ziet die leert aan lapgens eeten leer;
400 breekt van zijn toespijs eerst de helft af; daarna meer,
p
tott datt hij wel vernoeght bij watr en broot kan leven,
en datt een pij alleen hem kleet; De duijnen geven
òòk rijs, en ruijght om niett daar hij een hutt af maakt;
q
r
is ditt te strengh, pooght dat ghij hem op t'naast genaakt.
405 Vrij d'algemeene sleur houtt;s wilt maar onmaat mijen;
t
u
zij ist die u looft lust te geven, en geeft lijen
v
in lijf, en òòk in ziel, in baij iss' even quaat;
w
De weet-zucht, als de Eetzucht quetst u door onmaat:
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verlaten
en ons ongelukkig maken
onder de druk van veel nodig te hebben
eer God ongeluk over ons brengt
onbekommerd, onbezorgd
waartoe is het nodig dat de mens de gehele dag ploetert
indien hij slechts de eenvoudige en duidelijke raadgeving van het noodzakelijke-nodig-hebben
aanvaardt
eikels
zo veel ge wilt
voor niets
nl. de natuur
onbezonnen, onverstandige
breek met haar
het bederf
lett.: die leert leer eten door met stukjes te beginnen, d.w.z. hij leert geleidelijk aan iets (dat
moeilijk is) wennen, zie W.N.T. VIII, I, 1387, vgl. vs. 89; toespijs = wat aan de hoofdmaaltijd
(hier water en broot) wordt toegevoegd
volkomen tevreden, wel voldaan
valt dit te hard
probeer hem zo nabij mogelijk te komen
volg gerust het algemeen gebruik
belooft; zij = onmaat
maar
in beide, nl. in lichaam en ziel, is zij even slecht, schadelijk
de drang naar kennis
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ziet hoe dats' ons nu rolt, en zolt met ketterijen,
b
T'is weet-zucht die nu Goods-vrucht vinnich leert partijen,
c
d
dat sluijt u uijt den hemel hier, òòk meed' hier naar,
Dus geeftz' in ziel, en lijf voor schijn van baat maar scha:
Door gulzicheijt de vraat, de dronkert met ingieten
f
door lust-gezoek de lust meer meenen te genieten;
f
Maar verre' ist van daar; zij derven rechte smaak
g
(die dorst, en honger geeft) door t'onrijp lust geschaak:
De geijle Minnaar mee die niet zoo langh wil wachten
tott teel-lust prikkel, derft diens zeldzaam zoete nachten:
h
Dees pooghen lust te zoeken en verjaghen die,
wacht ghij ik kòòm van zelfs, zoekt ghij, zeijt lust, ik vlie:
i
j
De Trotsche mensch òòk meent door tòòrns, en haats uijtbreken
k
genoecht te rapen: maar hij quelt zich zelfs in t'wreken,
l
m
In steurnis, hatenijd, meer, als hij lust gevoelt;
n
Hij waant hij eet; maar wert gegeeten die dus woelt;
De quist-goett doch verquist zijn goett, zijn heijl, zijn luste
o
door duijre tijds verlies, door traagheijts vadzich rusten,
p
q
door t'spillen van zijn haaf, in dartelheijt, in pracht,
r
s
baart die waan-lust niet wan-lust? Armoe? droeve klacht?
Maar gelt, en eer, en staat, en Faam-zucht onverzadich
t
haar dienaars beelden in, dat zij in lust gestadich
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rondwentelt en heen en weer slingert
leert scherp, nijdig twisten
bovendien ook
hier na
door het (opzettelijk) zoeken van lust
missen
door voortijdige lustroof (de lust komt op haar tijd, als de (natuurlijke) neiging bevrediging
vindt), vgl. vs. 420 van dit boek, en bk. V, vs. 487
dat zijn degenen die lust zoeken in schransen, drinken en in sexuele genoegens
hooghartige, laatdunkende, blijk gevend zich meer te achten dan anderen, verbonden met
minachting; vandaar prikkelbaarheid tegenover medemensen en bij tegenstand werking van
toorn en haat
losbarsten
voldoening te scheppen
gramschap (vgl. bk. I, 238)
afgunst
maar wordt gegeten die op deze wijze tekeer gaat
kostbaar
bezit
overmoed, buitensporigheid
vermeende lust
lege lust
doen (hun dienaren) geloven, maken wijs
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b

hier zijn: maar die zich eens bedaart, van haar ververt,
ziett dat hij eet in droom; maar dat hij van haar wert
c
d
gegeeten, en verteert: Is Gierich zijn niet slaven?
f
Is staten dienst geen dienst? Ia koningh, Prins en grave
f
moett zorghen in zijn dienst; of zelfs die die hem dient,
g
of ander Prins die stort hem needer eer hijt mient:
h
Wat lust geeft eer, en faam-zucht anders, als in dròòmen?
i
en daad'lijk heeft men onrust om daar toe te koomen.
j
Doch acht vrij in t'genott de lust meer, als t'gequel,
k
zoo strekt noch d'onverzaatheijt lijkewel u hel;
l
Zoo doet òòk vleijerij wilmer te deegh op òòghen;
m
Wat is het Prinslijk vaijnsen? dat nu al de hòòghen
n
verkleijnt, en vrijheijt rooft? ist âars als slavernij?
ist niet die t' recht inziett een rechte vlaijerij?
o
p
Een kleijn, een blòòt hert ist, die eewich gaat vermomme,
q
en winnen gròòter dienst alleen is haar waaromme:
r
s
Diogenes heet Prinslijk zittend' in zijn ton
t
zijn knechts-knecht Alexander wijken uijt de zon:
u
v
Dees grootste werelts-vooghd die moett zijn krijgsluij smeken;
noch sturf hij van vergift; zijn Moeder wiert door steken;
wx
y
z
zijn wijf, en kind'ren mee: Maar die het vaijzen snoot
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tot rust gekomen
zich van hen (nl. geld enz.) verwijdert
begerig zijn
als slaaf werken, zwoegen, zich afbeulen
actief zijn ten behoeve van de staat
vrezen
brengt hem ten val eer hij erop bedacht is
als irreëel en van voorbijgaande aard
en door daden die te verkrijgen heeft men onrust
acht echter gerust in het genieten (nl. van de eer en faam) de lust groter dan de kwellingen
dan brengt de onverzadigdheid (men wenst steeds grotere eer en faam) toch nog een hel
voor u mee
als men er met volle aandacht op let
allen die hoge posities bekleden
geringer doet worden (in aanzien) afbreuk doet aan hun waardigheid
een kleinzielig en zorgelijk mens is het
die altijd met een masker gaat
en er altijd op uit is een hogere functie te verkrijgen
beveelt
als een vorst
hyperbool om de afstand tussen Diogenes en Alexander de Grote nadruk te geven
deze grootste machthebber ter wereld
zie de aant.
zie de aant.
eveneens
veinzen, huichelen
boosaardig
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recht afgebeelt wil zien, zie op Augustus doott
a
b
(in Tacitus) en na; De grootste, ja de keijzer
elk vaijnst vol angst; maar hij is zelfs de grootste vaijzer:
Ia vlaijen durftmen niett, meest moett daar zijn gevaijnst,
c
Ik meen die dat spel daar omzichtigh overpeijnst,
d
kan t'vlaijen, ende veijnsens-last, òòk d'hooghe staten
f
zoo grondich, dat hij die moett vlieden, ende haten:
f
maar die met erf-zonds dròòm al stadich blijft, vermast,
ziett onmaats, quistgoets, vleijens, onverzaatheijts last
van binnen niett, waar door hij dezer snooder hoeren
g
h
gevanghen blijft, die hem allom geblindhokt voeren,
van d'een onrust in d'aar, dat hij die vrij, en blij
i
van aart is, door haar droef leeft, en in slavernij;
j
Ia om haar neijgingh-boett onbluslijk te gerijven
k
l
moett hij onGodlijkheijt, en schendaads veel bedrijven
m
in, en uijtwendich mee, tott dat hij dan in t'lest
n
in eijgen-willes hel raakt bij de straf te nest,
o
p
bij droefheijt, en verdriett, beklach, en moedeloosheijt,
q
r
staat-Iuffers, vadzen, beuls van mis-verstant, en boosheijt.
Om onmaats, quistgoeds, en òòk onverzaatheijts boett
s
komtmen tott loch, en droch, dieft', ròòf, mòòrt, overmoett,
en alle euvel-daad, die vaak haar straf uijtwendich
t
hier vinden, en daar toe drukt hen de smert inwendich
an t'hert, en òòk an t'lijf; Volght niet na all' onmaat
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zie de aant.
en daarna
met bedachtzaamheid overdenkt
kent
dat hij zich eraan moet onttrekken en er een afkeer van moet hebben
bezoedeld, beladen, overladen
gevangene (van deze verdorven hoeren)
die hem geblinddoekt overal heel leiden
ongelukkig, ellendig
ja, om mee te helpen aan het bevredigen van hun onblusbare (=niet te bevredigen) neigingen
goddeloosheid
veel schandelijke daden; vgl. bk. III, 278
nl. inwendich en eveneens uijtwendich, d.w.z. in gedachten en ook als handelingen
bij de straf te land komt, ‘zijn loon naar werken krijgt’
somberheid
ellende
volgelingen
uitslovers, zwoegers
leugen en bedrog
daarenboven
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of ziekt'? of pijn? of Armoed? ziett de lekkre vraat,
b
c
d
f
de Bier-laars, Hoeren-aas; zijnt niet of ijcht, of pokken?
f
of kommer? die die quist-goeds bij de oren fokken?
Des onmaats lustgevoell u eenichzins verheught;
g
h
maar t'uijt eijnt van die volgh-lust loont met ongeneucht;
i
Verdriett, beklach, bedruktheijt, wanhoop zijn gebonden
(zoo vaak nu is gezeijt) daar toe aan allen zonden.
j
k
Met welk gespuijs ghij voort u leven heel verslijt,
l
Ten zij dat bij gevall bezinningh u bevrijt,
m
n
die t'voorich mis-verstant bevooght, en geeft geringhe
een beeter zin om u tott zalicheijt te bringhen:
Doch wort ghij onderweegh door u weet-geericheijt
o
p
bij schijn-geleertheijt vaak verbijstert, en verleijt.
q
r
Ziett daar voort tweede park een schoone vrouw, die reijnlijk,
en cierlijk is gekleet; Dees noemtmen algemeijnlijk
Geleertheijt, want zij maakt den menschen school-geleert,
s
t
die meest doch blijven lijkewel in t'hert verkeert,
u
vol mis-verstant, vol zond, trots, gulzich, en putierich,
v
w
vol Faam, staat, eer-gezoek, luij, toornich, nijdich, gierich:
x
Maar boven al goett-dunkend', en vol hovaardij,
kleijn achtens' alle menschen die niett zoo als zij
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lekkerbek
bierbuik
iemand die aan de hoeren ten prooi valt
arthritis
een venerische ziekte, misschien syphilis
bij de oren grijpen
volgens Coornhert ‘een onmatighe bewillighinghe vande onbehoorlyke lusten, onbetemt zynde
van de redene’ (Wellevensk. Seste Boeck, V Hoofdstuck. 4)
gevoel van afkeer
angst
zie aant. bij vs. 459
heel uw leven
wellicht; zie de aant. bij vs. 459
onder haar gezag brengt
spoedig
door
op een dwaalweg gebracht
zie de aant.
niet opzichtig
evenwel, toch
verdorven
wellustig
lees: vol Faam-gezoek, staat-gezoek
afgunstig
een hoge dunk van zichzelf hebbend
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a

b

in hòòre-zeggens school zijn beu van boek-waij-koeken;
Van Godt, van heijl, van deuchd leerens' alleen uijt boeken
c
te spreken meesterlijk; In Artzenij, in recht,
500 in taal-kund, reeken-kunst, in school-wijsd rêen-gevecht,f
f
g
in rijm, in woort gepronk, in reeden rijkheijt aardich
h
i
leijt schijn-geleerdheijts deucht; dat maaktze meest hovaardig;
j
Doch door dien datze werden hier gemeestereert,
k
l
m
gebakerloert in kunst, bij trappen op vol-leert,
505 en zoo Doctoor gemaakt; zoo komenze door praaten
n
o
p
an lijf, en zielen-zorgh, an rijkdom, en in staten;
q
Dus ist geen wonder dat zich meenich hier vergeet;
r
s
Dewijl doch van Natuijr de mensch al garen weet;
t
òòk dat het tijdlijk lòòn; het welkmen overvloedich
510 hier werft,u dit volkv bederft; zoow zijnse meest hòòmoedich,
x
trots, wreevlich, eijgenzinnich, omdat haar gedacht
y
met schoolsche leer vermast is elk zich zelven acht
z
recht wijs, en recht geleert, en zijn door die verkeertheit

a
b

c
d
f
f
g
h
i
j
k
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z

de geleerden praten elkaar oppervlakkig na
boekweitkoeken (pannekoeken) waren een eenvoudige, maar lekkere spijs; de verachte
mensen zijn niet verzadigd van het gewone voedsel, d.w.z. zij hebben oog voor de natuurlijke
dingen; de schoolgeleerden halen de neus hiervoor op, zij zwelgen in sofisterijen
eigen aan de schoolmeester in slechte zin, aanmatigend
zoals gebruikelijk in scholen, op schoolse wijze
dispuut
kunst der welsprekendheid, retorica
fraaie
kracht
zeer, of meestal
tot de graad van meester (magister) verheven
baccalaureus gemaakt, een eerste rang aan een universiteit, na ongeveer twee jaar
in de vrije kunsten (artes liberales)
trapsgewijs volleerd, na twee jaar het baccalaureaat, na zes jaar - of langer - het doctoraat
in de medicijnen, in de rechten, of in de theologie
lees: an lijf-zorgh (als medicus)
lees: en an zielen-zorgh (als theoloog)
tot hoge posities
dat menigeen zich niet meer bewust is wat hij eigenlijk is
daar toch
al graag kennis verwerft
sluit aan bij dus ist geen wonder
verkrijgt, verdient
dit soort mensen (ironisch)
trekt de conclusie uit het voorgaande
overmoedig
overladen, opgepropt (Vlaming)
in hoge mate
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a

515

520

525

530

b

veel onbequamer om tott waare God-geleertheijt
te koomen door die waan dat dit geleertheijt is:
c
d
ziett, Spiegel, wat ik kal, ik suf, ik dutt gewis,
f
f
dat ik u hemel-val, en wonder-spraak doe spreken,
g
dewijl doch dit geschrijf niet is voor slechte leeken;
h
En bij dees school-geleerden isset sotternij;
i
Wacht dies bij haar geen ander lòòn als spotternij:
j
Recht zeijtmen die de waarheijt zeijt, mach niewers banken;
k
zelfs zuldij maar dit les u hebben te bedanken
l
indient an t'hert u treft, en dat ghij slechs de leer
m
des schijn-geleertheijts bezicht, om alzoo te eer,
n
o
en voechlijker door hulp van reden-kavlings klaarheijt
p
q
te spôen naar heijl-geleertheijt, en haar dochter waarheijt.
r
s
zij komt alzoo te nutt, bijzonder nu ter tijt
t
u
dat elk door haar mis-bruijk verwert in kerke-strijt,
v
In Aristotels broek, in duijsterheijt der rechten,
w
in t'lijf-gevaarlijk Artzenijs Natuijr-bevechten:
x
y
zoo reijktze zelfs de hantt tott haar faal-grijpings boett;
z
De mensch doch slecht, en recht, die haar in t'quaat, noch goett

a
b
c
d
f
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

minder geschikt
Godskennis
kijk eens Spiegel wat (hoe) ik babbel
ik ben in de war
bovenmenselijke taal
wonderspreukige taal
daar dit geschrift toch niet voor eenvoudige leken, voor de gewone man, is
dwaasheid
van hun kant
die de waarheid zegt heeft nergens een toevluchtsoord, kan nergens verblijven
(spreekwoordelijk gezegde)
u moet u-zelf maar voor deze les bedanken
indien het u ter harte gaat
gebruikt
gemakkelijker
door de helderheid van de redeneerkunst (dialectica)
spoeden
zie de aant.
de schijn-geleertheijt
wijst terug naar de pas genoemde wijze, nl. om heijl-geleertheijt en waarheijt te krijgen
nl. het misbruiken van schijn-geleerdheid
verward raakt, de weg kwijt raakt
het moeras van Aristoteles, zie ook de Inleiding
in het levensgevaarlijk handelen van de geneeskunde in strijd met de natuur
zo helpt zij zelf mee
tot het herstel van haar misgrepen
de eenvoudige, rechtschapen mens echter
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535

540

545

550

b

c

geniett, gaat vaijlichst door; Natuijr-Goods les eenvuldich,
d
f
leijt hem ter zalicheijt onmoeijelijk, onschuldich:
f
De slechte kintsche luij gemeenlijk leven best,
de eijgen-wijsheijt is alleenlijk onsen pest:
g
Geleerde zijn verkeerde na ons Ouders zeggen,
h
en hoe geleerder, hoe verkeerder in t'beleggen:
i
Maar schier-rijk die alleen is wijs, en wel geleert,
die hier God-volgich alle dingh ten besten keert:
j
Daar toe geeft school-geleerlheijt hulp den wel bedachten,
k
l
die door haar weetenschap, en kunst na wijsheijt trachten:
m
n
Diens grontt is kennis van Goods wijze goedicheijt,
o
en s'menschen onmacht dwaas, die tott ootmoedicheijt
(de gront van alle deuchd) u brenght; tis maar qua wennis,
p
q
òòk dwaalbaar mis-verstant, en achteloosheijts schennis,
die òòk bij school-geleerden zalicheijt belett,
r
te meer: want hier Bezinningh zelden ijmant redt.
Gelijk de beenen sterk zijn die de weelde draghen:
s
t
Z'ist hier een manlijk Helt, die eijghen-liefds behaghen
u
en Trotse Hovaardij ontworstelt, of vermijt:
v
Wie heeft dit oijt gedaan? die kunst-geer Demokrijt
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die haar in kwaad noch goed (ten kwade noch ten goede) toepast, d.w.z. die haar geen
scherpe kanten geeft, die de midden-weg bewandelt, die haar neutraal gebruikt
gaat het zekerst voort, vervolgt zijn weg het zekerst, het veiligst
de weinig ingewikkelde les door God in de natuur gelegd, die les is ook rechtuit rechtaan,
kent geen afwijkingen, zij is ‘gerechtig’
zonder moeite, gemakkelijk
zonder zich aan Gods wetten te vergrijpen
de eenvoudige, kinderlijke (naïeve in gunstige zin) mensen (naar geest en gemoed kinderen);
zie de aant.
naar het zeggen van onze voorouders
in het overleggen
rijk aan overleg en bedachtzaamheid, vgl. bk. VI, vs. 107
aan hen die goed overwegen
hun
kennis, kunde
het fundament daarvan (nl. van de wijsheid)
goedgunstigheid, lankmoedigheid (God verdraagt de mensen, blijft hen gunstig gezind, is
lankmoedig tegenover hen, ondanks hun dwaasheid en eigendunkelijke hoogmoed)
zie de aant.
dat dwaling in zich draagt
de schade, het verderf door achteloosheid aangericht
en dat in sterke mate (de schoolgeleerdheid maakt pedant, en verhindert bezinning)
zo is het
het zich koesteren in eigenliefde
zie de aant.
Democritus, begerig naar kennis; zie ook de aant.
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acht wel het tijdlijk kleijn, doch dies òòk alle menschen
die zulx meest al alleen najaghen, lieven, wenschen:
Maar Sokrates recht wijs geacht is in t'gemeijn,
a
b
die was heel school-geleert, en in zijn ooghen kleijn.
c
Ook Cebes, Epikteet, en nu bij onsen tijen
d
f
een fransman Van den Bergh, sett school-verstant ter zijen,
en ziett door zellef-kund des menschen ijl' vernuft,
f
g
dat meest door school-geleertheijt min weet, en meer suft:
h
De Rijkdom die den mensch met recht zou doen vernoegen
i
is oorzaak bij meest elk van onverzaatheijds wroeghen.
j
k
De wijn van Aart tott lijf, en ziel-gezontheijt strekt,
l
maakt sterke menschen krank, en wijse luij vergekt:
m
n
zoo schoolgeleertheijt mee die Heijl zou doen verwerven
o
p
doett meesten tijd meest elk door mis-bruijk meest bederven:
q
r
betoovert zonden-smert (diet afterdocht verwekt)
s
en weert dat u bezinningh niet uijt doolingh trekt:
t
Diens wegh zal u Euterp' aanwijzen, en doen oopen;
u
v
Ik flauw; t'wort spa, Ik ga; mijn uijrglas is verloopen.
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die had grote kennis verworven
in eigen ogen gering
zie de aant.
nl. Montaigne; zie de aant.
inzicht gevormd door schoolse kennis
meestal
in de war raakt
tot tevredenheid zou doen stemmen
van het kwellen van de onverzadigdheid
door zijn aard, substantie
lees: lijf-gezontheijt
dwaas
ook
nl. de schoolgeleerdheid
bijna iedereen
het meest
maakt de smart over zondigheid als door betovering werkeloos
die het achteraf overdenken te voorschijn roept
en verhindert dat de bezinning u uit de dwaling trekt
nl. de weg van de bezinning
mijn energie vermindert
de mij toegemeten tijd is voorbij
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Hertspiegels Sevendenboek Euterpe
a

aant.

b

De vlakke Amstel-stròòm moett ons te dezer plekken
c
d
een beek Kastalides, of Pegasus verstrekken,
f
f
diens slangh-trek hobbel-dijk betreeden wij met lust
g
h
vaak na de Diemer-meers-buijr-bòòmgaart groen ter rust.
i
5 t'zij als des vochten dageraats safraande deeken
j
k
komt voor d'uijrwaghen bloozich uijter zee gestreeken;
l
t'zij als des Hemels òògh ons vlak zijn straalen biett;
m
of datmen dat in t'zinken snel ter halven ziett:
n
Een uijt gestrekte lind' dekt ons vermoede leeden:
10 of wijn-rank overwelfselo koel mach ons bekleeden:p
q
Ghij klaaren Spiegel-beek met olmen overdekt,
r
Ghij Acht-kant heuvel-hutt vaak dichtens lust verwekt:
s
Maar isser meerder lust, als al des landts onlusten
t
Heel zij-loos Godt beveelen? en dies vaijlich rusten
15 in u doorluchtichu thuijn-huijs-overdekt prieel?v
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kalme, effen
hier in Holland, in Amsterdam
bij Delphi was een bron Kastalia, die het begin vormde van een beek, een dronk daaruit
maakte iemand dichter
het gevleugelde dichterpaard
diens, (nl. van de Amstel-stróóm) hobbelige dijk die zich als een slang voortkronkelt
met welbehagen
naar de groene boomgaard die een buur is van de Diemermeer, die dicht bij de Diemermeer
ligt
om uit te rusten
saffraan-kleurig
de blozende (lichtrood gekleurde) zon(newagen)
uit de zee opstijgen, nl. uit de Zuiderzee
onbelemmerd, nl. midden op de dag
nl. des Hemels óógh
een linde met breed zich uitstrekkende takken spreidt zich uit over onze vermoeide ledematen
overwelvende wijnranken, wingerdranken
als met een kleed overhuiven
beek waarin zich alles spiegelt
de achtkantige hut die als een heuvel oprijst, of op een verhoging staat
alle plagen van het land
geheel partijloos aan God over te laten
licht en lucht doorlatend
het prieel dat als een overdekt tuinhuis fungeert
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ditt schoutt den Amstel bruijn, en bòòm-groent even veel:
d
f
Daar ziett ghij kòòp-luij vrek, en nijvre boeren vletten,
f
De visscher t'nett, de swaan haar zilvre pluijmen netten:
g
h
Hier brenght een labber-wint verscheijden reuken uijt
20 de bloem-hof, daar òòk bloeijt Apolloos krensel-spruijt:i
j
Des steijlen ijpen-mantels blader-rijke telghen
k
l
beletten Phoebus glants hier d'uchtent douw te swelghen:
maar als hij hallef-hòògh het beevend' lof door-straalt
m
van bòòmen, kruijt, en gras zulk dwaal-licht voetsel haalt:
n
25 Antrekkelijk gezicht: O schou-plaats der Natuijren,
o
veel rijker als het park omringht met Pompees muijren:
p
O dertle schemeringh des groene muurs, die tracht
q
r
de morghen-stont te weerwil rekken d'achter-nacht;
s
t
U vlechtingh is vergeefs; De heldre fakkels schichten
u
30 door wilgh, queed', dooren, ijp den lust-hof vroech verlichten:
Dit schitter-rijke licht broot-dronken speelt, en juijght
v
als bòòm, en lof door wint, of waghen danst, en buijcht:
w
Zou, zeght, een Rijm-heer hier zijn zing-lust kunnen dwinghen?
x
als die noch wort getercht van t'quinkeleerich zinghen
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ziet uit op
donkere
en evenzeer op groene bomen
energieke kooplieden
met een vlet (een schuit met platte bodem) goederen vervoeren
schoonmaken, zuiveren
een zacht koeltje
voert talloze geuren mee
laurier
de bladerrijke takken van de als in mantels gehulde hoge iepen
de zonnestralen
snel indrinken
haalt zulk dwalend licht (het verschuift telkens door de bewegende bladeren) voedsel (de
douw verdwijnt)
plaats waar men de natuur (in al haar schakeringen) kan aanschouwen
‘de prachtige Schouwburg van Pompëus’ (Vlaming); ik meen dat er staat: pralerige muren,
vgl. pompe = praal, en pompeus
van de groene muur van iepen
tegen de zin van de vroege ochtend
de nanacht
wijst terug naar des groene muurs, de ineenvlechting van uw takken
stralen als pijlen (spiesen)
kweepeer
heftige windvlaag
bedwingen, in toom houden
versterkt, tot meer intensiteit geprikkeld
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35 van t'vròòlijk pluijm-gediert? dat zwevend' over t'hoofta
b
van telch op telch voor dach voor douw zijn schepper looft?
c
brenght zulk gezicht, gehoor, gevoell, en reuk vermaaklijk
d
den kunst-geerighen Geest geen rijm-lust lokbaar spraaklijk?
f
f
Dit schepsel-boexsche les leert meest beweeghlijk deuchdt,
40 en brenght het dankbaar hert staagh dank-zeggigheg vreucht:
Maar op dat s' hertsen lust geheel zou zijn volkoomen
h
i
ist lust-pleijn noch verzien met vruchtbaar kruijt, en bòòmen
j
k
l
D'aard-besijs Amper-zoette vrucht-teelt eerst verblijt:
m
De dorst-lesschende kars treft juijst de heete tijt:
45 De tijt-peer enkel-sop,n wijnigheo keijserinnen,p
q
Bospeer, en kanjuwiel de peer-oogst eerst beginnen:
r
s
t
u
voort langhals, bargamott, de smoutt, en butter-peer:
v
w
x
maar t'bastaart-zoete kermis-peertge maakt den heer:
y
Het winter-oeft dan volght met mispelen, en queden;
50 De vijgboom, en karstenghz te vroeg van kinde scheeden:
aa
De suijker-zoette pruijm gesprenkelt blauw, en witt;
bb
T'aalbeziken koraalich, en zwert als een gitt
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boven het hoofd
tak
aangenaam
die gelokt kan worden om zich in taal te uiten
deze les uit het schepsel-boek, d.i. de natuur
op de meest overtuigende wijze
geneigd dank te zeggen
lett. een vlak terrein waar men zich kan verlustigen, hier: tuin, gaarde om zich te verlustigen
plant
zuur-zoete
vrucht-voortbrenging, nl. van de zuur-zoete aardbei
het eerst, het vroegst
lett. raakt juist het heetste van het jaar, d.w.z. is dan rijp
geheel en al sap, door en door sappig, ook wel wijn-peer
met sap als wijn gevuld, doortrokken
een vroege peer
een Franse peer, ofr. paire de caillovel, W.N.T. VII, I, 1252
een peer die naar het steeltje langwerpig uitloopt
een veel voorkomende rondachtige peer, nog in de eerste helft van deze eeuw
smoutt-peer, met zacht vlees, zacht als smout = vet
boterpeer, ‘soort peer smeltend in de mond als boter’, W.N.T. III, I, 718
zoet als bastaard, een zoete wijnsoort W.N.T. II, I, 1062
peer die omstreeks de kermis rijp is, W.N.T. VII, I, 2389
spant de kroon
het ooft in de winter houdbaar
een bijvorm van kastanje (tamme)
gespikkeld
de aalbes als een koraal, dus rood van kleur - corallium rubrum - en glinsterend zwart als git
- Thracius lapis, gagalidis species nigri coloris -
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55

60

65
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vergeet, ik; doch ist vreemt dat in dit lieflijk woelen
a
verheucht door zulk gezicht, gehòòr, reuk, smaak, gevoelen,
een mensch zich zelfs vergeet? en ditt Aartsch Paradijs
b
geeft boven bosch, en beek van Griekelant den prijs?
c
d
f
maar maakt het staagh genott min lustich dees wellusten,
of lust ons half vermoeijt ter halver wech te rusten,
f
g
daar biett ons T'muse-tooren-hof op eenen grontt
h
i
drie schuijl-huts boven een vierkant, achthoekich, ront,
j
diens tinnen singel-trans verthòònt ons in t'nòòrdòòsten
k
d'Inlandsche zuijer-zee, t'hoogh Goijer-bosch in t'òòsten;
Na t'zuijen leijt d'ondiepe, ronde diemer-meer
l
m
zaft stroomt den Amstel uijt den middach hoek ter neer;
n
De zwarte harlem-meer blinkt glinsterich na t'westen;
o
de grazelooze blenk daar t'groot vier gaat te nesten,
En Noord-waart stròòmt het visch-rijk omgedijkte ij
p
q
dat van scheeps-kielen krielt; Hier valt ons nacht-rust bij:
r
Maar nu lokt wanderlust om verr', alzoo veranderingh'
s
in alles lustich is, dies keert de lust ons wanderingh'
t
u
na t'eenzaam Ruijsche-steijn dat doch voor ons ontsluijt,
v
w
k'genaakte loop-velts brugh, daar mij een zoett geluijt
lokt vòòrt, de pòòrt gingh op; men liett de brugh neer-dalen;
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bijv.bep. bij een mensch
het teken der overwinning toekennen, stelt boven
het voortdurend genieten
minder aangenaam
deze aangename prikkeling van de zintuigen, vgl. vs. 54
de toren waar de muzen hof houden (d.w.z. waar gedicht wordt)
op één fundament
drie ‘hutten’ om in te schuilen, om zich terug te trekken
boven elkaar
het ronde gedeelte van de koepel, waaromheen men kon lopen
de Zuiderzee geheel door eigen land omsloten
zuiden
naar beneden, naar het lager gelegen Amsterdam
naar
de kale (niet begroeide) blinkerd (een duin bij Haarlem); nl. blinkt
schepen (pars pro toto)
hier komt ons de nachtrust in gedachten (het westen en noorden waar de zon ondergaat en
onder de horizon passeert geven daartoe aanleiding)
verder weg
wendt
naar het eenzaam gelegen (of verlaten) Ruijsche-steijn, later Kostverloren
open gaat, open staat
naderde
de brug van het Kleine Loopveld, een weggetje tussen de Amstelveense weg en de dijk langs
de Amstel; over deze brug kon men blijkbaar het buiten bereiken
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Titelprent van de uitgave van de Hert-spiegel bij Wetstein in 1694. Een meer uitgewerkte
gravure dan die van 1614: het schip is te zien, ook het land waarheen het koerst. Het
Arion-plaatje is ontsproten aan de geest van Spiegel, 1589-1591. Foto: K.B. Den Haag.
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a

75

80
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Hòòr-geerich, en verwondert tradt ik op de zale,
c
Daar hielt Apollo feest; Euterpes Orgel schoon
d
stont an de Ooster-muijr; daar vooren in ten thoon
Arion op den Dolphijn vròòlijk zatt en speelde;
f
f
Euterpe zach op mij; Het orghel zweegh: zij queelde,
In t'midden vande zee, en schrijlingh op een vis,
g
h
daar t'naaste schip te vijand geen lijf-bergingh is
gerust, en vròòlijk wel vernoeght te zinghen meughen
i
die moett vast van gemoett in Godt, in deuchd verheughen.
Het bulderigh geschutt, pijl, blixem, donder, swaart,
j
noch geenerhande schrik dien maken mach vervaart,
k
diet al acht voor geleent, en dankbaar òòk zijn leuen
l
m
los-hertichlijk besitt, en willich kan begeeven:
n
De dinghen quellen niet; het is u weder-will,
o
p
en schauw-liefds mis-verstant dat Godt weerstreven will.
q
r
s
ziett hier in Platoos hol, qua anwenst, ijdel wenschen,
t
en twist om schijn-goett valsch: Helaas; Hoe luttel menschen
u
zich, en der dinghen heijl door reen-wiks hulp slaan gae,
v
w
veel min gansch beeld, en wille-loos Christ volghen nae;
x
qua voor-gangh, mis-verstands anwenst houtt u gebonden
y
z
aan schaduw-heijls onrust; Dies waarheijts heijl verkonden
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nieuwsgierig
de grote zaal waar feesten en plechtigheden plaats vonden
achtergeplaatst bijv.nw.: fraaie
voor in een nis van het orgel was Arion aangebracht, of als beeld, of geschilderd
keek naar mij
zong
als vijand
levensbehoud, lijfsbehoud
de zinspreuk van Spiegel
bevreesd
die alles
loshartig, zó dat men er zich niet aan hecht, vgl. bk. I, 40; bk. VI, 113
afstaan, teruggeven
uw recalcitrante wil
het misverstand te voorschijn geroepen door het liefhebben van schaduwen
zich verzetten tegen
zie de aant.
gewenning in het kwade
lege, zinledige wensen
bedrieglijk goed dat alleen in schijn bestaat
door de hulp van de overleggingen van de rede slaan gae: (met oplettende zorg) beschouwen
beeld-loos, zonder dat de ziel gevuld is met aardse beelden, dus: met gereinigde ziel
zonder eigen wil
de gewenning verbonden aan het misverstand
onrust van het heil dat de schaduwen dicteren
het verkondigen van het waarheids heil, d.i. het heil dat het kennen van de waarheid schenkt
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95 u niett ter herten raakt; of lòòft ment met de praat,
men lòòft in s'hertsen gront gelt, wellust, eer, en staat:
a
Mits gingh de Orghel op: An d'eene deur geschildert
b
was Platoos Hol, daar elk door schaduw-liefd' verwildert;
c
An d'ander deur daar zachmen Kebes Tafereel;
100 T'eend wees Melpomen'f u, Eratof t'aarg ten deel,h
zoo verr' de valsche schijn, en mis-verstant doen dwalen
i
hoe ghij daar uijt tott heijl mooght raken hoort verhalen.
j
An t'misverstands bedrijf heeft d'albestierder goett
k
gequel, en straf gehecht die heijlzaam port tot boett;
105 Wie leeft luij, gulzich, geijl, vrek, nijdich, trots, hovaardich,l
m
n
of hij gevoelt haar smert? ten zij men heel veraardich
o
p
in qua gewoont verrokt zòò ganschelijk verwent,
q
datmen noch zich, noch Heijl, noch Godt, noch waarheijt kent:
r
s
Doch groote ziekt, of pijn, of herder Avontuijren,
110 versmaatheijd,t schrik,u bedwangh,v of weder-wils besuijren,w
x
y
last, onlust, ongevoech vaak geven afterdocht
z
dien, die doch tott bezinningh zelden wort gebrocht.
aa
Meest al het leven langh gaat elk onachtzaam deure;
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op dat ogenblik
zijn menseljk niveau verlaat, en komt op dat van het dier; vgl. vs. 119
zie de aant.
verwijst naar Plato's hol
zij is de muze van het derde boek
zij is de muze van het zesde boek
verwijst naar Kebes Tafereel
voor een deel, nl. wat in vs. 101 gezegd wordt
hoort dat (nu) verhalen
handelingen
aanspoort tot boetedoening
dit zijn de zeven hoofdzonden
hun pijniging
ontaard
in slechte gewoonte gesleurd
zo totaal in beslag wordt genomen, of: tot gewenning is gekomen
zichzelf
zie de aant.
hardere lotgevallen
aangedane smaad, smadelijke bejegening
vrees
druk, nood, kommer
de kwellingen verbonden aan een recalcitrante wil
zich onbehaaglijk voelen
leed
geven vaak nadenken achteraf aan degene die toch zelden tot bezinning wordt gebracht
meestal gaat iedereen zonder na te denken zijn leven door
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a

115

120

125

130

b

Veraarde qua gewoont laat zich niet licht versteuren;
Elk is zoo heel gewent te zijn der zonden knecht,
c
dat hijt vast meent te zijn aande Natuijr gehecht:
d
zoo dat het ketterij, en dwaasheijt schijnt, te hooren
f
datmen door waarheijt vrij wort, of door Christ Herbooren.
f
g
h
De dier-mensch (diens verstant t'valsch-schijn-goett waardich acht)
i
gansch vintt zich onbequaam der God-volgighe kracht:
Dus of schòòn afterdocht zucht over t'zond-gequelle,
j
zoo langh' t'oud mis-verstant blijft, blijft ghij in haar helle:
k
l
Ia of schòòn âar verstant bij u verkreghen wert
m
n
o
t'en heelt niet blijft het out meer gront-vast in u hert.
p
Bezinningh d'eerste trap die vrijt van zonden schennis,
q
verdrukt het mis-verstant, en gront-vest beter kennis:
r
Zij rokt u vande hot-wegh, wijst een beter patt;
s
dat eerst zwaar-gangbaar-scheen, dit tòònt zij gangbaar platt:
Door haar zoo kent, en laakt ghij lust-gezoex onlusten;
t
door haar in tem-lusts oeffeningh vintt ghij heijl, en ruste:
u
Zij tòònt hoe ghij de Min-Godt zelfs hebt gròòt gemaakt;
v
w
òòk hoe ghij door haar licht licht uijt zijn strikken raakt:
Zij zeijt u niet alleen hovaardicheijt is zonde:
x
y
maar zij erinnert grondich d'onbenoegens wonde
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verharde slechte gewoonte (ontoegankelijk voor het goede)
te niet doen
dat hij ervan overtuigd is dat het zondig zijn een natuurlijk fenomeen is
een wilde bewering
zie de aant.
de mens die het niveau als zodanig heeft verlaten en is afgedaald tot dat van het dier
het bedrieglijke schijngoed
waardevol, van waarde
ervaart dat hij geheel ongeschikt is tot de kracht God te volgen (niet in staat is enz.)
in haar hel, nl. van de zonde
een ander inzicht
door
het maakt niet beter
het oude inzicht
meer vast-geworteld, hechter verbonden aan uw hart
die beschermt tegen, die bevrijdt van de schade die de zonde toebrengt
gaat in tegen, belet, ruimt op
zij rukt u weg van de dwaalweg
vlak om te gaan
door het beoefenen in het bedwingen der lusten
zelf
nl. het licht van de bezinning
op een gemakkelijke wijze
afdoende
de wonde geslagen door misnoegen (over te weinig ontvangen eer)
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135 als nimmermeer genoech u ellik heeft gëeert;
a
b
Int tegendeel zij òòk in t'ziel-grondeeren leert
c
d
f
Hoe waar' ootmoedicheijt baart staagh een goett genoeghen;
f
Hoe die òòk vrijt van gramschap, steurnis, en na-wroeghen,
g
Dat Hòòmoed al alleen grond-oorzaak daar toe geeft;
h
140 geen tòòren tòòrnt die geen die recht òòtmoedich leeft:
i
zij zeijt dat staten-dienst voor niemant is te wenschen
j
dan die uijt broer-jonst pooght te dienen andre menschen;
k
Dat al des werelts eer-heijl maar is dròòmerij,
datt nijt, en wraak-lust zijn heijl-looze slavernij;
145 Dat Giericheijt den vrek verarmt in t'gelds verrijken,l
dat mildtheijts deucht recht rijk maakt, en doett God gelijken;
m
De schijn-geleertheijt, zeijt zij, geeft meer scha, als baat;
maakt trots, en maakt verwaant, bestaat meest inde praat:
n
o
Dus stort bezinningh voorigh' mis-verstands verkeertheijt,
p
150 en baant de rechte wegh tott waare God-geleertheijt:
q
zij baant de wegh; zij wijst die voor voets klaarlijk aan;
r
zij helpt te recht, niet recht doch, of ghij moetse gaan;
s
En eerst voor al haar leer gelòòven, en betrouwen;
t
u
Toestemmen geeft alleen geen macht om voett te houwen,
155 daar meest doch ellik rust, die nimmer dies beklijft:v
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daarentegen
het doorvorsen van de ziel
waarachtige nederigheid
bij voortduring
een evenwichtig, kalm genot
hoe die (ootmoedigheid) ook bevrijdt van toorn, verstoordheid (inwendige beroering), en
naberouw
geheel alleen
maakt boos
de bezinning
naastenliefde (zoals Numa, bk. VI)
heil gelegen in eer door de wereld, dus door anderen, betoond, het gaat hier om uiterlijke eer
terwijl hij rijker wordt aan geld
de bezinning
brengt ten val, velt
verdorvenheid door vroeger misverstand
Gods-kennis
terstond
zij helpt (iemand) op het rechte (juiste) spoor, niet recht echter, als gij het niet gaat (volgt),
recht alleen als gij het volgt
haar (nl. van de bezinning) voorschriften
instemming betuigen
om standvastig te blijven (om zich te verzetten tegen het misverstand)
daar toch bijna iedereen inactief is en daarom nooit vooruit gaat
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a

want Christ vrijt niemant dan die in zijn wòòrden blijft:
b
c
Ghij naam-Christens ghij zegt om strijt al Heere, Heere:
d
f
Maar Christ navolginghs errenst zie ik nimmermeere:
f
Ghij kent u ziekt, ghij kent het heel-kruijt, ghij hebt macht
g
h
160 om zoeken; geen gelòòf zòò ghij daar niet na tracht:i
j
k
Bezinningh wortelt door betrouwen, en gelòòven
l
m
n
dat errenst baart, zoo niet, zoo blijft u zond, en slòòven.
o
p
Verstands behertigingh eerst door t'beleeven leeft,
q
r
s
derft ghijt, al waant ghij veel, denkt dat ghij weet-loos sneeft:
165 Want niemant waarlijk meer weet; als hij kan beleeven;t
u
Ghij kent; maar hebt t'verstant niet wordij niet gedreven:
v
Maar heeft bezinningh kracht die laat den mensch niet leech;
w
Hij treet de wech na Heijl in, daar hij inde weech
x
een steijlte vintt, een klip, een letzel van zijn reijzen;
170 Hier hoefty hij groote vlijt,z op dat te hemwaarts deijzenaa
bb
twee hellip-deughden Iongh, die dalen vanden top,
cc
en reijken elk de handt, den Heijl-geer trekkens' op:
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die zich houdt aan zijn voorschriften, gelooft aan zijn woorden
christenen in naam
om het hardst, om het zeerst
ijver, inspanning
nooit, volstrekt niet
geneesmiddel
om te zoeken (nl. naar het geneesmiddel)
lees: ghij hebt geen gelóóf
indien gij dat niet tracht te verkrijgen
krijgt wortels, d.i. krijgt mogelijkheden haar werking te doen
overtuiging
wat ijver voortbrengt
gebeurt dat niet
hendiadys: slóóven = zwoegen in zonde
wat het verstand overweegt, de overwegingen van het verstand
omzetten in daden
ontbreekt het u (nl. het beleven)
al meent gij veel te weten
bedenk dat gij zonder werkelijke kennis ten onder gaat
want niemands werkelijke kennis reikt verder dan hij in daden weet om te zetten
zie de aant.
zie de aant.
naar
een belemmering voor zijn tocht
heeft nodig
hier moet hij zich inspannen
opdat naar hem afdalen
nl. lijdzaamheid en bedwingelijkheid (tem-lust) (Tolerantia en Continentia)
de naar Heil begerige
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a

175

180

185

190

195

De Heijl-wech is tott hier wel engh, wel strengh: maar effen;
b
c
Hier werts' onganghbaar heel, t'begintt hier recht te treffen;
Elk weet, en elk gelòòft; maar hier blijft ellik staan;
Ghij zijt, Ghij Spiegel zijt tott hier toe licht gegaan;
d
Nu komtet ande knòòp, t'is wel zich te bezinnen,
f
en t'algemeen verstands mis-leijdingh t'overwinnen:
f
Maar over lust, en moedicheijt te worden Heer;
zich zelven overwinnen dat is waarlijk meer:
g
h
zulk zeegh-Heer is zòò zeldzaam als een witte raaven;
i
weet, spreekt, preekt wat ghij wilt, ghij blijft doch eewich slave,
j
zoo ghij niet deeze zeegh vroom-dadelijk bevecht;
k
Dies noemt Diogenes recht zijner knechten knecht
l
den gròòten vorst die kon noch lust, noch moett beheeren;
Niett dat ghij die zult dooden, of gansch uijt u weeren,
m
dat is onmooghelijk, en maar een ijle dròòm,
n
gebruijktze tott u nutt, dats houtze inde tòòm;
o
Daar toe zijn zij van Godt gegeven u ten goeden;
p
q
U schult ist louter dienen zij u tott onspoeden;
r
wat waar het leven doch waart heelijk zonder lust?
en zonder moedicheijt? Een doot, een luije rust;
Wie zou, zeght, eeten, drinken, trouwen, bouwen, ploeghen,
s
waar daar niet aan-gehecht een vròòlijk wel-genoeghen?
De lust, en moedt en zijn dan in zich zelfs niet quaat;
T'is maar t'mis-bruijk alleen, onachtzaamheijt, onmaat,
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bezwaarlijk, moeilijk
hier wordt hij (de Heijl-wech) helemaal onbegaanbaar
het begint hier werkelijk te spannen
nu wordt het hachelijk, nu gaat het erom, W.N.T. VII, II, 4756
de mis-leiding van het inzicht van de meeste mensen; van het doorsnee verstand
hartstocht; de tweede component van de ziel, ‘de moed’
overwinnaar
raaven, en rave als enkelvoud kwamen naast elkaar voor, de vorm met n is de oorspronkelijke
in het gehele Germaanse gebied
gij blijft toch voorgoed slaaf (van de lust en hartstocht)
deugdzaam-dappere daden
verg. bk. VI, 448
beheersen
nutteloze
dat is, dat betekent
voor uw welzijn
uw schuld (met nadruk)
tot ongeluk, rampspoed; de n kan voor oogrijm zijn toegevoegd, ook de meerv.-vorm is
mogelijk, hoewel die volgens het W.N.T. X, 1792 zeldzaam is
geheel en al; zie voor deze passus de Inleiding blz. XCVII
opgewekt stemmend
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200

205
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Erf-zondich mis-verstant, veraardingh, quade wennis
c
die hebben schult: Geeft u Bezinningh beter kennis
d
f
en wortelt, wortet ernst, en bidt ghij, doett ghij vlijt;
f
ghij wint zoo ghij al staagh volhardelijken strijt:
g
h
Het algemeen mis-bruijk, en qua gewoont u schennen;
i
Ghij moett door tegen-wenst die quade wenst ontwennen;
j
dat volghen moett zoo u bezinningh t'herte raakt;
k
l
T'is maar het mont-gelòòf dat elk onheelbaar maakt:
raakt u Bezinningh t'hert dats wert u hert gedreven
m
n
door na-verstant; het moett vòòrt blijken an u leven;
o
Voor al an sneuvel-vrij bestuijr van lust, en moett;
Lust is een zoett gevoell gehecht an neijgingh boett;
p
q
Volght men de Neijgingh-tocht Natuijrlijk, zij baart luste;
r
s
Volght men de lust, Natuijrlijk volcht wan-lusts onruste:
t
u
lust-volginghs quade wenst heeft ellik zoo verkeert,
v
dat niemant heelbaar is die niet lust-temmen leert:
hebt dorst, drinkt water ghij zult smaaklijk lust gevoelen;
Dit gaat Natuijrlijk wel: maar wildij t'keelgatt spoelen
w
met lekkre drank om lust, dats tegens de Natuur,
en t'smert; door qua gewòònt valt doch t'ontwennen zuur:
Doe d'eekel smake-loos den Honger kon verzaden
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zondig misverstand dat men geërfd heeft, van zijn omgeving in de jeugd heeft meegekregen
ontaarding
pers.-vorm bij het onderw. u Bezinningh
schiet wortel
spant gij u in
gij zult succes hebben
het misbruik dat bij iedereen is
storten (u) in het verderf
gij moet de slechte gewenning ontwennen door een gewenning die er tegen ingaat
zie vs. 205
geloof met de mond (in woorden) beleden
niet te genezen
door inzicht achteraf, later verworven
daarna, vervolgens
vooral aan een zodanige beheersing van lust en harstochten dat ge niet kunt vallen
de drang van de neiging
op natuurlijke wijze, volgens de natuur
volgt men de lust om de lust (levert men zich uit aan de lust)
de onrust van de moedwillige lust
de slechte aanwenst van het zich overgeven aan de lust
veranderd
te genezen is
om (het vermeerderen van) lust
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a

220

225

230

235

b

verrokt' u lust te min, u weelde dijt tott schade:
De zond des dronkenschaps, hadmen noch wijn, noch bier
c
waar krachtelòòs, en òòk toedrinkens erf-manier:
d
U kunst-rijk lust-gezoek u dient maar ten bederve:
f
T'viel anderzins zoo zwaar niett volgh-lust af te sterven:
f
Natuur-geneijgtheijt-boett die heeft haar maat, en endt,
g
Verbeeldingh-lust-bejach; maar geen Natuijr u schent.
h
lust is een zoett gevoell; een lijflijk heijl, niet teghen
i
Natuijr: zeght, is mijn heijl-begeert daar toe geneghen?
j
mijn eijntlijk goett ist neijgingh boett? Ik zoek dit heijl
k
des lusts Natuijrlijk dat mij gulzich maakt, en geijl;
Weet-geerich zijt ghij òòk geneijght, dat u tott voordeel
l
dient, bruijkt ghijt recht, of matich; T'schaat mist ghij in T'oordeel:
m
n
o
Het schepsel rêen-lòòs volght slechs sneuvel-vrij zijn aart:
p
q
maar wakker rêen-beraat het rêelijk dier bewaart,
r
s
t
Dat doolt licht inde keur, òòk in t'onmatich woeden;
u
voor al daart lust of moett treft moett ghij u meest hoeden:
zòò ghij voor meerder heijl, of tott onheijl begeert
v
het lust-genot, die keur bruijkt heijl-bejach verkeert.
w
Natuijr-tocht maakt u geijl; noch gulzich; maar onmate;
Dit heeft Erato breet gepreekt daar wij't bij laten:
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sleurde uw lust des te minder mee
groeit uit
de overgeërfde manier van toasten
onnatuurlijk
laten varen
bevrediging van natuurlijke neigingen
het in verbeelding najagen van lust (hierbij te denken) u schent
een lichamelijk genot
zeg eens
het optimale goed (het summum bonum)
zie de aant. (het antwoord is te vinden in vs. 237)
schiet gij tekort
het redeloos schepsel, het dier
alleen maar
zonder gevaar te vallen
kloek redelijk overleg
behoedt de mens tegen de ondergang
wijst terug naar het reêlijk dier = de mens
keuze
in het zonder maat te houden loslaten van de hartstochten
vooral daar het gaat om lust of hartstocht
als gij het lustgenieten dienstbaar maakt aan het verwerven van meer heil, of aan onheil, dan
gebruikt die keuze het streven naar heil averechts
natuurlijke drang
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240
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Ons Ampt te weghen is des tem-lusts hulp, en aart,
c
d
hoe die deucht-lievers eerst nootwendich weder-baart,
eer zij ter zalicheijt door waarheijts kennis raaken.
f
f
De Temlust lust betòòmt door bidden staagh, en waken,
g
door vasten, dorsten, lijden koud, en ongevoegh;
door anwenst krijghtze die de hant slaat ande ploegh:
h
i
Dit is t'optrekken; dit ist heijlzaam weder-baaren,
j
datmen zijn lust betòòmen leer in t'weder-varen:
k
De volgh-lust heeft meest elk door erf-zond zoo geschent,
l
zij moett door ongemak, en tijt zijn afgewent:
Het hòòren-zegghen, of het lezen uijt de boeken
geeft geen, of kleen behulp, ten zij door t'zelf bezoeken:
Al stont ghij leegbaar voor de klip òòk hondert jaar
m
en klapt van deuchd, van haijl, ghij vordert niet een haar:
n
In Hooren-zeggens-school leeraartmen licht in t'leeren;
maar waarheijt leertmen niett; dan daadlijk in t'beheeren
o
p
van lust verleijdelijk, van trotsche moedicheijt;
q
r
Anlokkigh', lust bekoort; maar moeds verwoedicheijt
s
t
komt u zoo schielijk, en geweldelijk verstooren
u
dats' onvermijdlijk is, zòò ghij niet van te vooren
v
w
door recht' òòtmoedicheijt allom haar ganghen stopt,
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taak (bestaat in); Euterpe spreekt; ‘ons’ slaat op de muzen
besturen, richting geven
die = de temlust, onderw. bij weder - baart; (degenen) die de deugd liefhebben
doet herboren (wedergeboren) worden
de temlust beteugelt de lust (houdt in toom)
variant van het bijbelse ‘waakt en bidt’
leed, nood
het omhoog trekken uit de dwaling, vgl. bk. VII, 294
zie vs. 240
in het weerstaan, nl. van de lust-ervaring
geschonden, geschaad
zij moet door onrust (onvrede) en in de loop van de tijd ter zijde worden gesteld
al stondt gij zonder iets anders te doen ook honderd jaar voor de rots over de deugd en over
heil te spreken, gij zoudt niets vooruitkomen
misschien
maar waarheid leert men niet dan metterdaad in het beheersen van ...
hooghartige moed
verleidelijke lust
het woeden van de ‘moed’
plotseling
met geweld
dat ze niet meer ongedaan gemaakt kan worden
waarachtige ootmoedigheid
haar de weg verspert
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260 zijn gramschap te vergeefs den Trotschen menscha verkropt.b
c
d
De brantt quetst vaak te meer inwendich blijft die vierich:
f
f
maar tòòrendwangh die wast door òòtmoed goedertierich,
en zellef-kennis reijkt òòtmoedicheijt de hantt:
g
zijt ghij meer Heer, een ander min in u verstantt
h
265 zoo derfdij zellef-kund, en zoo ghij die vooghdijei
j
niet aan en neemt, ghij zult wel Eewich gramschap mijen:
k
Want Tooren spruijt maar uijt verongelijkings waan;
l
m
dien treftz' alleen die zich ditt rechterschap neemt aan:
n
opvoedings erref-zond plant vroegh in u het stooren
270 te-billeno katt, en hont, op steen te vesten tòòren;p
q
Die laat-dunx heerschappij groeijt bij u langs zoo meer,
r
datt ghij in allen voor-val plechtich maakt den Heer:
s
Den slaaf, den armen heldt zal tòòren zoo niet quellen;
t
als zij de rijk', en hoogh gezeten zal ontstellen.
275 Deesu hoeft om tegenwensts behulp dies meerder vlijt,v
w
x
het kost hem vleijs, en bloett; langh overlegh, en strijt
y
te houden alle uijr van al zijn wedervaaren,
z
aa
staagh reekeningh in zich; òòk zelver zich bezwaaren,
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onderw.
houdt in (lett. in zijn krop, zijn borst houden)
in de ziel
blijft die laaien
het bedwingen van toorn
rechtschapen, eerlijke
betekent gij meer, een ander minder naar uw mening
dan ontbreekt het u aan zelfkennis
die heerschappij, nl. van het meer (Heer) zijn
voor goed
uit de ongegronde mening verongelijkt, beledigd te worden
dit oordeel over een ander
zich aanmatigt
de gramschap
om te slaan
om zijn toorn op een steen bot te vieren, af te reageren
die overheersing van laatdunkendheid
(zo)dat gij bij alle gelegenheden verplicht bent de kroon te spannen, de boventoon te voeren
gezel, de gewone man, mens
in beroering brengen, krenken
nl. de rijke en hooggeplaatste
(dezen) moeten zich daarom meer inspannen de hulp van de tegengewenning te verkrijgen
het komt hem duur te staan
hierbij denken: het kost hem
van alles wat hem overkomt
innerlijk rekenschap, verantwoording afleggen
zich zelf belasten, het zichzelf moeilijk maken
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a

280

285

290

295

en straf oplegghen alsmen schielijk is verrokt;
b
Die zòò deed', en volherd', isset oijt wel gelokt:
c
d
De biecht, het Haren-kleet, verscheijden kerk-gebruijken
f
die dienen zoo tott hulp om u te leeren duijken:
f
de zellef-kennis, en òòtmoedicheijt voor al,
g
h
òòk andacht vrijen best staagh dezen sneuvel-val.
i
Diog'nes zoo gebruijkt elx laster, en versmaatheijt,
j
k
en Sokrates met lust zijn korsle wijfsche quaatheijt;
l
went zich in t'steur-gevoell te spreken langzaam, zacht,
m
T'helpt al zoo ghij u zelf, ent' tijdlijk eerst kleijnacht:
n
Men dwinght òòk zond door zond; Het zal u bett gedenken
o
verpeendij u voor lusts, of moets uijtbrek te schenken
p
een Aalmis tott u straf; U giericheijt die zal
q
om t'geld-verlies u efter hoeden voor den val:
r
s
Die zoo gestadelijk met Godt haar kracht verwekken,
t
dien zullen deze twee help-deughden dan optrekken
u
uijt d'aardsche drek, uijt tijdlijke verkiezinghs last,
v
maar zonder ditt ghij blijft van eijgen-wil vermast.
Temlusts, en Tòòren-dwangs zeegh, en anwenst vermooghen
w
x
door ondervindingh-kund alleen u te verhòòghen:
Dees optrek en geschiett niett in een òògenblik,
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als men snel is meegesleurd, nl. door de toorn
wie zo deed en volhardend was, is het altijd goed gelukt
het boete-kleed
verscheidene riten in de rooms-katholieke kerk in gebruik, vgl. bk. I, 285
om u te leren buigen, om u te leren u te onderwerpen
voor alle andere middelen
behoeden voor, verhinderen
deze ‘zondeval’
de blaam en minachting, de eerroof en belediging die ieder voor hem had
lees: Sokrates gebruijkt
de lichtgeraakte humeurigheid van zijn vrouw
in het gevoel van ontstemming, van verstoord-zijn
als gij u zelf en het tijdlijk goed geringschat
gij zult er beter aan herinnerd worden
voor het zich baanbreken van lust of hartstocht
indien gij u tot uw straf oplegt (een aalmoes schenken)
later, naderhand
bij voortduring
wakker roepen
nl. temlust en toorndwang
uit de tijdelijke (dus vergankelijke) verkiezingsdruk
beladen
ervaringskennis
op een hoger plan te brengen, op te heffen

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

189
300 of buijten u, zij komt door tijt, door vlijt, door dika
b
van t'vallen op te staan; Hij blijft hier al zijn leven,
c
die niet door eijgen-liefd' God-vruchtich wert gedreven;
d
Die zich beleecht, die ziett, die vreest, die bidt, die waakt
al staagh, door s'Heijllands hulp ontwijflijk hij geraakt
305 tott tem-lusts zoete zeegh, tott Tooren-dwangs rijk-ruste,f
f
die geven u dan kracht, betrouwen, errenst, luste
g
te gaan den effen wech; Als ghij dees optrek steijl
h
doorworstelt zijt na t'derde perk, na t'hoff van heijl:
i
j
Voort park zitt op een vaste steen de Heijl-geleertheijt,
310 die starkt, en doett uijt braaken valsche schijns verkeertheijt,k
de dwalingh, mis-verstant, verkiezingh, eijgen-zin,
l
m
de Trotsheijt, lust-gezoek, mee t'gierich gelt-gewin;
n
o
zij geeft u weetenschap dat niett u hier mach hinderen;
p
De onversteurlijkheijt die zij geeft kan niet minderen
315 door geenerleij geval:q zij doett u kennen Godt,
r
zijn wijsheijt, goettheijt, macht in t'daadlijk heijl-genot.
s
De waarheijt, overtuijgingh haar twee dochters leeden
t
u
v
door t'deuchde lust-hof vòòrt ter warer zalicheden:
w
x
Haar ondervindingh-kund u krachtelijk betuijght,
y
320 dat hier de wijz' en dwaas uijt alle voorval zuijght.
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dikwijls
in het eerste en tweede perk (van Kebes Tafereel)
die niet Godvrezend door eigenliefde wordt gedreven; zie aant.
die zich bevrijdt van eigenliefde, of die arbeidt, zie W.N.T. II, I, 1683; een verwijzing naar
Mark. 13:33
krachtige weldoende rust
ijver
dit steil naar boven gaan
naar het derde perk van Kebes Tafereel
een steen die niet verplaatst kan worden, een rotsblok
de (waarachtige) kennis van het heil, sincera eruditio
verdorvenheid
ook
het begerig geld bijeen schrapen
kennis
opdat niets u hier (in het derde perk) kan hinderen, in de weg staan
onverstoorbaarheid
door welk lot ook
in het genieten van het heil verbonden aan het doen van goede daden
Veritas en Fiducia in Kebes Tafereel, zie de aant.
het lusthof der deugden
verder
naar de waarachtige zaligheden, zie de aant.
hun, nl. van waarheijt en overtuijgingh (vs. 317)
maakt duidelijk, bewijst
op aarde, in dit leven
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a

b

vernoegingh, of verdriett (gelijk de bij, en spinne
c
d
uijt bloem-zòk heijl, of onheijl) ellik na zijn zinne:
f
f
merkt, zuijvert u haar kracht, maakts' u eerst reijn, en sterk,
g
dan zendt zij u tott heijl, en in der deuchden perk,
h
325 Eerst tott de weetenschap; Tott hier toe was u kunde
maar gissingh, waan-gelòòf, vermoeden, die tott zonde
i
j
mis-leijden vaak: maar waare wetenschap beklijft;
zij is Bezinningh die door ondervindingh blijft
k
l
m
vast-grondich, en was voor t'bezoeken onstantachtich;
330 want scheijn-heijls mis-verstand veel-voudichn bleef noch krachtig;
o
Wort dat in u vernielt door heijl-geleertheijts swaart,
dan wort in u de Waarheijt, Spieghel, eerst gebaart,
p
en Overtuijgingh, die alzulken grontt daar legghen;
dat ghij niet meer gelòòft, of waant uijt hòòren zegghen,
335 zoo ellik dier-menschq doett, die zich allomr vergist,
s
t
In die graat Sokrates wist dat hij niet en wist.
u
v
w
In die graat Pÿrro recht die twijfel-kund anrechte:
x
y
Maar recht Christ-volgers die zijn waarheijts zeegh bevechten,
z
die 's werelds lusten vlien; Dier hert dat wort hier puur,
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voldoening, tevredenheid
leed, ellende
bloemen'melk'
naar wat hij verlangt, naar zijn (innerlijke) gesteldheid
merk op, let op
wijst terug naar ondervindinghkund (vs.319)
zie de aant.
sincera Eruditia in Kebes Tafereel, in vs. 328 wordt zij gelijk gesteld met Bezinningh
verkeerd leiden
gedijt, schiet krachtig wortel
stevig gefundeerd
het ondervinden
onstandvastig
veelsoortig, van velerlei aard
vernietigd
die daar zulk een fundament leggen, nl. in u
zie bk. VII, 119
lett. overal, hier: in alles
in dat opzicht
zie de aant.
zie de aant.
met recht
stelde in
echte, die men met recht zo mag noemen
die Christus' waarheids overwinning door strijd veroveren
2de naamv. meerv. van het aanwijzend voornw. die, dus: die hun
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340 zij zien Godt;' Ia zij zijn deelachticha zijn Natuijr:
b
Doe Sokrates zijn wijfs quaat-hòòfdicheijt ten goeden
c
gebruijkte, tooren-dwangh-heijl was doen geen vermoeden
d
meer bij hem: maar een weetenschap die inder daat
f
f
gansch waal, Ia twijfelvrij in eewicheijt bestaat:
345 Want weetenschap is kennis gront-vast in t'bezoeken,g
h
T'is ondervindingh kund, men leertze uijt geen boeken,
of hòòre-zeggens school: Dat hoonich zoett, dat zoutt
is brak, gras groen, sneeuw witt, pik swart, vier heet, ijs kout,
dits wetenschap bij u: zoo mee der zonden zwaarheijt,
350 en t'ondervonden heijl des Deughds is s'menschen waarheijt;i
j
een glans des wijsheijt Goods: maar wildij die Fonteijn
k
heel scheppen in u nap, u reen-begrip te kleijn
l
m
bevonden wort, en mooght met Hermes zeggen wank'lijk
n
dat t'onzelfstandich is geen weesicheijt ontfank'lijk.
o
p
355
Dees stuxsche wetenschap, de oudste docht'r, en deucht
q
des heijls ontmoett u eerst, en doett u met geneucht
r
gebruijken alles wel: starkmoedicheijt haar suster
s
maakt dan dat ghij in spoett, en in onspoett geruster,
t
u
ja onversteurlijk leeft; want t'dient u al te goett,
360 S'is t'middel vande moeloosheijt, en overmoett;v
Een vast beslooten wil (gegront op waarheijds kennis
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hebben deel aan
verstoordheid
heil voortkomend uit het bedwingen van toorn
een zekere kennis (gegrond op innerlijke argumentatie)
lees: waalvrij = vrij van verandering, onwankelbaar
ook
want wetenschap is kennis stevig gefundeerd in het ondervinden, het ervaren
ervaringskennis
en het ervaren van de deugd is het hoogste dat de mens kan bereiken
die bron, nl. de wijsheid van God
wat uw rede kan ‘grijpen’, omvatten
Hermes Trismegisthus, zie de aant. voor dit vers I, 48
onzeker
dat wat niet op zichzelf bestaat, dus het geschapene, is niet ontvankelijk voor het absolute
deze onvolledige kennis, (niet absoluut)
deugdzame dochter (Hendiadys)
nl. na de steile weg
standvastigheid, zie aant.
in voor- en tegenspoed
onverstoorbaar, zonder van zijn stuk gebracht te kunnen worden, zie de aant.
want alles is voor uw bestwil geregeld
zij staat tussen de moedeloosheid en overmoed, zie aant.
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a

365
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380

van Godt, van deuchdicheijt, van zond, van ondeuchts schennis)
b
ist, die moeds ijver-kracht zoo tott haar hulpe trekt,
dat zij een onverwinlijk voornemen verstrekt
c
als zij door wenst begroeijt; wenst maakt haar tot een deugde,
d
die hout u welgemoett, in Godt gerust, in vreuchde,
f
f
T'zij dat het ongeval u plaghen wil met druk,
g
h
i
of dat u weelde driecht te vellen door geluk:
j
k
l
verdriett, druk, hovaardij, spijt, dertelheijt , en vreeze
m
vermoort zij, of verhoett; wat macher beter wezen?
n
o
oft Avontuijr u vrint-verlies , ziekt, Armoe, smaat
toevoeght, of vrindschap, wijf, en kind, eer, rijkdom, staat,
p
q
U wisse weetenschap dat al dees waalbaar dinghen
na haaren Aart noch Heijl, noch Onheijl u anbringhen
maakt datt ghij gelijkmoedich t'een, en t'ander draacht,
dat ghij voor t'alder-best anneemt wat Godt behaacht:
r
s
Een vliebaar onheijl is ziekt, ongemak , en pijne,
en mach in veeler òògh dies droefheijts òòrzaak schijnen
hoewelt' het niet en is; Hebt ghij een wond, of quaal
t
u
door vier verdooft, zoo dat t'gevoelen t'eenemaal
v
w
is wech, daar leijt ijet op dat zal door smert verkoelen,
zult ghij niet wezen blij als ghij de pijn zult voelen?
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de schade die de ondeugd aanricht
de strevende kracht van de ziel onder de aspecten van het begerende en afwijzende principe
dat zij een niet te overwinnen voornemen schenkt, als zij door gewenning vast wordt
vertrouwend op God
de rampspoed
met leed, droefheid
lijd.vw.
dreigt
voorspoed
leed
ergernis
moedwil, overmoed
richt zij te gronde
Fortuna
verlies van familieleden
uw zekere kennis
veranderlijke
te vermijden
rampspoed, kommer
door een ontsteking verdoofd
geheel en al
stel dat er iets op ligt
door pijn de gloed wegnemen
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a
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395

400

Die insgelijx verstaat dat alles Godt om best
b
hem toeschikt, zal't die niett tot Heijl-genott in t'lest
al bruijken, en ontfâan? Ia zal die niet met vreuchden
c
als Sokrates Heijl trekken uijt zijn wijfs ondeuchden?
d
f
Na datt het rêen-beraat ijet acht of ij, of Fij
f
g
daar na ontroertet u, en maakt u droef, of blij;
h
i
Wildij op t'kiesbaar heijl t'hert als op waar-heijl stellen,
j
U moet de hoop, en vrees, en zorgh zwaar-moedich quellen;
k
Achtstu òòk pijn, gebrek, verongelijkingh, dwangh
l
m
n
ondraachlijk; t'maakt u droef, weemoedich, schrikkich, bangh,
o
p
als ghij t'hebt, of verwacht. Dies halven na ditt achten
q
gebruijkt u reenbesluijt u Herts moedighe krachten:
r
pijn voeldij, of gebrek na dat dat in u zin
is quaat, of goett, zoo zal tott scha, of tott gewin
s
u vreuchd', of droefheijt hulp des moedicheijts genieten;
t
u
Ist quaat geacht, t'moett noodich drukken, en verdrieten,
v
w
En met de langer hant maakt d'anwenst u zoo krank,
x
y
dat wee-moed dikwils overvalt u tegen dank:
z
Acht ghij zulk vliebaar onheijl geenzins recht rampspoedich,
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degene die evenzo begrijpt
doet ten deel vallen
zie hiervoor vs. 341
naar dat
iets goed- of afkeurt
in overeenstemming daarmee
brengt u in beroering
het heil dat gekozen kan worden, maar niet het ware heil hoeft te zijn, dat alleen maar kan
schijnen
zijn zinnen zetten op
neerslachtig, óf postpos. óf bijw.bep.
onrecht
mistroostig
diep bedroefd
ontsteld
derhalve
naar
de emotionele krachten van uw ziel
behoefte
de hulp van de emoties
noodzakelijkerwijs
leed doen
langzamerhand, op de lange duur
zwak
diepe droefheid
tegen uw wil
echt, werkelijk
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b

door Goddelijk gedult, zoo draaghdijt sterrikmoedich:
c
Dit reen-besluijt dat zulk niet quaat en acht; maar goett
d
krijght geen scha (wortelt wenst) maar bijstant vande moett,
f
f
maakt dat ghij spoett te zeer niet wenschen zult, noch vlieden
g
de ramp-spoett; maar al bidden staagh U wil geschiede:
Want dits Recht-vaardicheijt dat hij diet alles geeft
h
in als volkoomen zeggen op zijn schepsels heeft;
Hij weet òòk beter wat u best is, als ghij menschen;
Hij jont u beeter t'best òòk, als ghij, die met wenschen
i
zeer vaak u zelven plaaght; Ghij zijt rechtvaardelijk
en ganschlijk tott u heijl, als lidt-maat van zijn Rijk
j
U wil, U wille-keur, gehoorzaamheijt verduldich,
k
als mee dank, lof, en liefd' òòk broeder-liefd hem schuldich:
l
Ist niet recht dat ghij die u lucht, en leven geeft
m
dankt? al ist schòòn dat ghij in ziekt, in armoe sneeft?
Al zendt hij òòk de Doot macht u met rêen verdrieten?
n
o
Hem eijgent dank dat ghijt hebt mooghen oijt genieten;
p
òòk lof, en liefd: Laat u een mensch bewijzen deucht,
ist niet recht dat ghij't dankbaar loont zoo veel ghij meucht?
Nu kondij Godt (diet u al geeft; ja òòk het leven)
q
dewijl al 't uw is zijn geen wedergeldingh geven
als Dank, en lòf, en liefd', en wat ghij niet vermooght
r
s
an hem, dat ghij't hem aan u even naasten tooght:
t
u
Godt niet, de menschen al, ghij mee, al hulp behoeven,
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door in God wortelende lijdzaamheid
standvastig, W.N.T. XV, 1520
nl. zulk onheil
hulp van de emotionaliteit
het onderw. is dit reen-besluijt
voorspoed
verwijzing naar het Onze Vader
in alles
dwars zit
vrije keuze
naastenliefde
levensadem, een verwijzing naar Gen. 2:7 en Hand. 17:25, zie de aant.
er ellendig aan toe bent
Hem komt dank toe
eens
indien een mens u iets goeds doet
vergelding
en wat gij niet in staat bent tegenover Hem te doen
dat gij toont het aan uw naaste te doen in Zijn naam
alle mensen, of, de mensen al, in tegenstelling tot Godt niet
alle (mogelijke) hulp
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a

daar wil hij vaak aan u u dank, en liefd' beproeven;
Eijscht ghij met recht dat u een ander hulpe biett,
b
zoo ghij door ziekt, of ramp geraakt zijt in t'verdriett;
c
d
f
Onrechtlijk weijgert ghij u Broer dan hulp onaardich;
430 Doch aldermeest meest-elk zich zelfs is onrecht-vaardichf
als hij de dank tott Godt, en broeder-liefd' verzuijmt,
g
zijn dwaze eijgen-liefd' uijt d'algemeenheijts ruijmt
h
hem stort in eijgen-wils benaude veel behoeftheijt;
i
j
T'verkeerde mijn, en dijn grond-oorzaak zijn van droefheijt.
435 Om dat elk tegen Godt de botter op zijn koek
k
l
m
alleen vergeefs begeert, geeft hij zich in den vloek;
n
o
p
Al die na t'schijngoett (buijten reeden) gierich draven
zijn van die zelfs gemaakte Gooden dienstbre slaven:
q
Maar die rechtvaardich geeft God dank; zijn naasten jonst,
440 zich onverkieslijkheijt,r leeft wenschlijks na de konst,t
u
geniett òòk dubbel loon; Die God-dankbaarheijts deuchde
v
w
verquikt al staagh zijn hert met wel vernoeghtheijts vreuchde,
x
y
zijn broer-liefd doett hem òòk in t'jonst bewijzen wel,
z
en onverkieslijkheijt breekt eijgen-willes hel,

a
b
c
d
f
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

s
t
u
v
w
x
y
z

daaraan (nl. aan de hulp aan de naaste) wil Hij vaak uw dank en liefde op de proef stellen
in kommer, in nood
tegen recht en billijkheid
uw naaste
praed. attr. bij ghij, ontaard
doch bijna iedereen doet zichzelf het allermeeste onrecht aan
uit de ruimte (overvloed) zoals die voor allen van nature is gegeven
in het enge (tot één persoon beperkt blijvende) veel nodig hebben
moreel slechte
ellende
onterecht, ten onrechte
zich zelf wenst te bevoordelen
begeeft hij zich in het verderf
goed dat in schijn waarde heeft: bezit, eer e.dgl.
zonder de rede te raadplegen
begerig streven
genegenheid
zich is meew. voorw. evenals god en zijn naasten in vs. 439; verkieslijk betekent iets verkiezen,
d.i. het stellen boven iets anders, en dat in het bijzonder van materiële zaken, zoals in vs.
437-438 het schijngoett begeren boven alles; bij onverkieslijkheid is men dus vrij van dit
verkiezen
zoals te wensen is, zoals het moet
volgens de regels
die deugd die God dankbaarheid toont
bij voortduring
vreugde die ligt in een goede voldoening
naastenliefde
komt ten goede
zie vs. 440
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445 en al d' AfGoodena die hem hielden in benouwen;b
c
Dies hij reijn-hertich krijght Gods Aart in t'God-beschouwen:
d
Wat is Reijn-herticheijt? verkiezingh-lòòs verstant,
datt pijn, ziekt, Armoed, dwangh, smaat, vrintverlies, of schandt
niet quaat en acht, noch lust, gelt, vrintschap, staat, vermaartheijt
450 niett buijten Godtf en lieft; ziett Godt met wel-bedaartheijtf
al staagh in alle dingh; dats wijsheijt, goetheijt, macht,
g
die hij lieft, die hij krijght, want hij daar staagh na tracht:
h
Hij ziett dat alles gaat in zulken goede schikkingh,
i
dat zond den zondaar quelt, dat deuchd is Deuchds verquikking:
455 De werelt, Duijvel, doott,j hem krenken niet een haar;
k
Deucht dwinght het Avontuijr, is buijten het gevaar;
l
m
Hij bruijkt het al te nutt; Ia al wat booze menschen
hem doen strekt hem tott heijl; hij kant niet anders wenschen
n
o
voor zich, voor haar wenscht hij haar heijlzamer beraat;
p
460 Haar dwaalbaar mis-verstant hij duijt doch niet te quaat;q
r
Hij reekent haar geen zond; maar houts' ontfermens waardich;
s
of anders wort hij meed' zelfs door haar doen onaardich:
t
u
Dit schuwt hij: ziett op Godt, en houtt de middelstraat,
v
w
geschiktheijt, maticheijt hem komen daar te baat:
465 Wats Maticheijt? T'is Anwenst in den wel-bedochten,x
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dit zijn de zelfs gemaakte Gooden, dat zijn de dingen die behoren tot het schijngoett (vs.
437-438)
in bekommering
in het beschouwen van God, d.w.z. rekening houden met Zijn wil
d.i. de rede (in werking) die niet verkiest, het één niet stelt boven het ander, de dingen als
neutraal voorstelt, niet goed, niet kwaad, als ‘middelbaar’
zonder acht te slaan op God
vast gemoed
want hij streeft daar voortdurend naar
ordening
dat de deugd het loon in zichzelf draagt
zie aant.
ligt buiten de omstandigheden gedwongen te worden door de Fortuna
verwijst nog altijd naar vs. 439-440
slechte
hen, nl. de slechte mensen
overleggingen die heilzamer zijn
dat gemakkelijk dwaalt, aan dwaling onderhevig
legt hij toch niet in te kwade zin uit
hij rekent hun geen zonde aan, maar beschouwt ze als ontferming waardig
of anders wordt hij ook zelf door hun handelen ontaard
houdt zijn oog op God gericht, gevestigd
houdt de weg van het juiste midden
ordening, regeling
te hulp
welberaden, d.i. iemand die de berading goed uitvoert
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a

470

475

480

485

die bruijkt, en stiert gematicht al zijn neijgingh-tochten:
b
Eerst zijn weet-geericheijt laat hij niet onvernoeght
c
in ziel-heijl als die niet geheel om't tijdlijk zwoeght:
Hij laatz' òòk tott geen weet-ziekt nòòdelòòs opwassen,
d
die tusschen lijf, en ziel-heijls stoelen raakt in d'Asschen:
f
Maar bezicht die bedacht tott wetenschap gegront,
f
g
om slechtlijk lijf, en ziel te houden recht gezont:
h
i
zijn Neijgingh-tocht om heijl (des ziels, en Lijfs) verwerven,
j
k
en t'meeste meest hij laat, na lust niet beestlijk swerven;
l
Maar laat zijn wetenschap, en rêen-beraat t'bestier;
m
Welk Heijl meest Heijlbaar zij, en welk men koopt te dier:
Dus stuijrt de maticheijt door Anwenst bij verzochtheijt
n
o
in onmaat datmen struijkel niet uijt onbedochtheijt:
p
zoo lieft zij òòk het schòòn gematicht, onbezwaart;
q
Het tijdlijk waalbaar; t'Eewich staagh, elk na zijn Aart;
r
zij weert datmen de Min niet tott een Godt en make,
en strikken zellef breij daarmen niet uijt kan raken;
Oòk in d'heijlzame deuchd van barremherticheijt
s
t
mijdt zij t'meedòòghen week, en Arremherticheijt,
u
v
w
die maar quelt; en onstelt dat ghij te min kont helpen;
x
Men kan best naastens kommer onbekommert stelpen;
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de neigingen die zich emotioneel uiten
onvoldaan
nl. de weet-geericheijt
die tot geen resultaat komt, zie de aant. bij dit vs. Deze vergelijking bij Coornhert Wellevensk.
V, IV, 32
maar bedient zich bedachtzaam van haar (nl. de weet-geericheijt) tot gegronde kennis
op eenvoudige wijze
goed
lees: Maar bezicht zijn Neijgingh-tocht: maar gebruikt de drang van zijn neigingen
om te verwerven
en het meest voorkomende (de meeste mensen doen zo) laat hij het meest
niet op dierlijk niveau lust in het wilde weg trachten te verkrijgen
maar laat aan zijn kennis en aan de berading van de rede het bestuur
heil inhoudend, geschikt tot heil
bij verleiding tot onmatigheid
onbezonnenheid, onnadenkendheid
onbekommerd
(zoo lieft hij) het tijdelijke - eer, geld, gezondheid - veranderlijk, het eeuwige voortdurend
zij verhindert
het zachte medelijden
kleinmoedigheid
in beroering brengt (nl. de ziel)
zodat
des te minder
doen ophouden, en dat onbekommert, d.i. zonder zich te laten verontrusten door het leed
van de naaste
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a

zij oeffent kinderliefd, doch niet te breet, of langh,
b
c
d
maar schikt (met rêen-beraat) recht aller neijgingh gangh.
f
Geschiktheijt volght de Maticheijt dies op de hielen,
490 datt is een welverzochtef Anwenst inde zielen
g
na zaaks, persoons, en tijds geleegentheijt, en voort
h
schiktz' in huijs-houdingh, staat het alles zoo t'behoort.
zal d'ouden eeren; Ionghen leeren, wijzen vraghen;
i
der zotten doen in t'goett al duijden, en verdraghen;
495 Haar susters tòòren-dwangh, en Tem-lust (die haar Aart
j
voor toonden) komen òòk meer out, en meer bedaart,
k
l
m
En leijden al gelijk dien tott haar aller moeder
De Salicheijt, die deur dees deuchden òòk te vroeder
n
o
en beeter is gemaakt: zij kròònt hem met haar kracht;
500 Dies hij voortp Heijlich, veijlichq leeft in volle macht.r
EYNDE DER SEVEN BOEKEN
GEMAAKT DOOR
HENDRIK. LOVRENSZ. SPIEGEL
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doch hoedt zich voor overdrijving
regelt
op de juiste wijze
de loop van alle neigingen
regeling, ordening
welbeproefde
overeenkomstig de aard van de zaak, van de persoon en van het ogenblik
ordent zij
het handelen van dwazen geheel in het goede uitleggen en verdragen
hier voor
altezamen
de eerder genoemde Hij, in vs. 469 en het onderwerp in vs. 493 en die in vs. 498
tot hun aller moeder, nl. de moeder van de genoemde eigenschappen; de Salicheijt is de
salus in het Tafereel van Kebes
ook zeer veel wijzer en beter
zij onderscheidt, eert hem door hem haar kracht te schenken
verder
nl. niet meer gehinderd, op de proef gesteld door slechte neigingen
met onaantastbare geestkracht die ten goede werkt; hij beantwoordt aan de norm hem als
mens gesteld, aan zijn zelf-realisatie
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Aantekeningen
Aantekeningen bij Kalliop
2 Men kan zich verbazen over de schrijfwijze ‘Z'oot’, wij zouden verwachten ‘Zoo't’,
evenals in VI, 342 ‘zoo is = zoo's’. Wij kunnen moeilijk aannemen dat de kopiist
reeds in het begin een fout heeft gemaakt, hij heeft ‘Z'oot’ in de legger gevonden,
die - naar ik aanneem - een autograaf van Spiegel is geweest. Het lijkt mij om
redenen van nadruk zo geschreven: door de ‘z’ los te maken komt het accent op
de rest van het woord ‘oot’ meer tot zijn recht, wat in verband met de context
verklaarbaar is.
7 De Jong in zijn commentaar bij dit vers: ‘Of de lezing Recht of Want die van
Spiegel is, is niet uit te maken.’ Inderdaad, dat kan niet uitgemaakt worden in absolute
zin, maar het is mogelijk enkele argumenten aan te dragen, waardoor één van de
versies meer reliëf krijgt. De inhoud van vs. 7 is redengevend ten opzichte van vs.
6. Vs. 6: Wie echter onzekere redenering aanwijst, zal welwillend opbouwend werken.
En dan volgt geheel logisch vs. 7 beginnende met het redengevende Want. Immers,
Spiegel wil verband tussen Apelles en de inhoud van vs. 6 leggen, en dat doet hij
het duidelijkst door het redengevende Want. Recht als geeft dat niet in die mate;
hiermee kan ook een geheel nieuwe zin begonnen worden, een nieuwe paragraaf,
zonder direkt verband met de vorige zin. [A.C. de Jong, H.L. Spiegels Hertspiegel.
Diss. Amsterdam. Amsterdam, 1930] Apelles was een beroemde schilder uit de tijd
van Alexander de Grote (4e eeuw v. Chr.). Er wordt gezinspeeld op de anecdote
dat de schilder zijn stukken ten toon stelde en er achter wegkroop om de kritiek te
horen en daarvan te leren. Eens maakte een schoenmaker een opmerking over
een sandaal die verkeerd was vastgemaakt. De kritiek was juist, maar toen hij
overmoedig geworden ook andere dingen afkeurde, wees Apelles hem terug met
de woorden: schoenmaker blijf bij je leest. Hij genoot inderdaad een korte vreuchde
(vs. 9). Vs. 8: ‘Hij breijt die t'spotten lust sich, mij niet, spotters loon’ vindt in deze
anecdote eveneens zijn oorsprong. (Van Mander, Levens 78v (15va-vb).
11 Wat is het doel van de Hert-spiegel? De dichter zegt het in vs. 10-11. Hij zou
graag zien dat elk zich verheugde in deugd, d.w.z. dat iemand de deugd bezat, en
daarin zijn vreugde vond. ‘Daar dient Hert-spiegel toe mij zelven meest te nutt.’ Het
mag wel een onverwachte wending genoemd worden, wanneer Spiegel schrijft dat
zijn werk de deugd bij anderen wil opwekken, maar dat het hemzelf het meest ten
goede komt. De overpeinzingen in de zeven boeken van de Hert-spiegel neergelegd
zijn een weg naar het doel, een weg naar de deugd, een weg naar het summum
bonum, het hoogste goed, een weg van nadenken, een weg van oefening, van
onthouding, van bespiegeling, een weg van inpassing van vruchtbare ideeën uit het
verleden in eigen levenspatroon. Spiegels houding heeft hier ongetwijfeld een
stoïsche kleur. De leer van de stoa was niet moeilijk te verbinden met het christe-
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lijk geloof, dat hij zowel als Coornhert en vele andere vrienden beleden. Overigens
was de vermenging van christendom en stoïsche principes een algemene trend,
wel allereerst bij filosofisch georiënteerde christenen. Lipsius, hoogleraar in Leiden,
was een typische vertegenwoordiger van deze stroming. Zijn De Constantia, zijn
Manuductionis ad Stoicam Philosophiam libri tres, zijn Physiologiae Stoicorum libri
tres leggen getuigenis af van zijn grondige kennis van de stoa. Vooral Seneca werd
bestudeerd. Lipsius verzorgde een editie van zijn filosofische werken, en men sprak
van ‘onze’ Seneca.
Het werken aan eigen volmaaktheid is een typisch stoïsche eigenschap. Enerzijds
spreekt daarin het strenge dogma van de stoa, waarin de wijze staat tegenover de
dwazen, de grote massa, anderzijds de gedachte dat iemand die anderen de deugd
voorhoudt wel zelf die deugd moet bezitten. De oudheid leverde de voorbeelden:
de stoïsche keizer Marcus Aurelius (161-180) schreef zo zijn Gedachten aan mijzelf.
Hij overpeinsde daarin de stoïsche maximes om zijn zwakheden te overwinnen,
zich te pantseren tegen teleurstellingen, en zich niet te laten afdringen van het pad
naar de eudaimonia, de gelukzaligheid. Seneca houdt in zijn Epistulae (Brieven)
Lucilius - de procurator van Sicilië - steeds voor met zichzelf bezig te zijn en aan
eigen geestelijke gezondheid te werken. Hiermee, betoogt hij, wordt de stelling van
de stoïsche school, dat een man in zijn arbeid hoort te sterven, de arbeid dus primair
behoort te stellen, niet aangetast, daar men door zichzelf op een hoger plan te
brengen, velen tot voorbeeld kan strekken (Ep. VIII, i). In dezelfde brief (paragr. 6)
houdt hij zijn vriend voor: wanneer ik zo in gesprek ben met mijzelf en met hen die
na mij komen, lijkt het u dan niet dat ik meer goed doe dan wanneer ik in een
rechtzaak optreed, of mijn zegel druk op een testament, of in de senaat een candidaat
bijsta?
Ligt deze houding niet in het begin van Spiegels eerste boek? De Hert-spiegel is
hemzelf het meest tot nut, maar als zijn nakomelingen zijn lessen ter harte nemen,
heeft God terecht zijn geest ontvonkt, dan heeft hij dat ‘welverdient’. Heel wat
neutraler is zijn houding tegenover de buitenwereld. Als het werk de lezer behaagt,
kan het hem de weg naar zijn heil wijzen, de spotters worden afgewezen. Veel
begrip verwacht Spiegel niet: ‘Verachtingh, lachter, hoon verwacht ik, anders niet’
(vs. 19). De extreme tegenstelling van de stoa: de wijze en de dwazen komt even
om de hoek kijken, in aanmerkelijk verzwakte vorm weliswaar, maar toch! Zal hij
voor zijn inspanning beloning vragen in lof, of dat zelfs maar verwachten? Neen, hij
wuift ‘al s'werelds lof’ (vs. 27) weg, ‘mij is genoech des waarheijd-zoekings eijgen
ziels genot gevoech’ (vs. 28) d.i. mij is de genots-structuur van mijn eigen ziel in het
zoeken naar waarheid voldoende. Seneca wijst Lucilius er steeds op de massa te
schuwen: vraag je mij wat je in het bijzonder moet mijden? De massa! (Ep. VII, 1).
Er is maar één ding dat goed is en dat de grond en de steun is van een gelukkig
leven, dat is op zichzelf vertrouwen. Spiegel beïnvloed door Seneca? Zonder twijfel:
in zijn brief aan P.C. Hooft (H.W. van Tricht, De Briefwisseling van Pieter
Corneliszoon Hooft. Dl. I. Culemborg, 1976. blz. 79-83.) citeert hij eruit. Seneca's
Epistulae vormen een onuitputtelijke bron van stoïsche principes, en Spiegel toont
zich in velerlei opzicht de adept van de stoa. Tal van voorschriften zijn bij hem
aanwezig: zich
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verlaten op de rede, zich zelf blijven bij verlies, het niet zoeken van eer, maar iets
doen, omdat het gedaan moet worden, een evenwichtige en standvastige ziel, het
afwijzen van luxe, een leven in overeenstemming met de natuur, de betekenis van
zelfkennis, het zijn niet de dingen die verontrusten, maar de mening erover, de
wereld als een geordend geheel. Deze elementen zullen wij in de Hert-spiegel
vinden, sommige meer dan eens, in verschillend verband.
20 Boethius (470-525) was consul onder de Oostgotische koning Theoderik, die
over Italië en aangrenzende gebieden heerste. Toen de keizer van het Oostromeinse
rijk, Justinus, de katholieke Italianen tegen de ariaanse Theodorik trachtte op te
zetten, werd Boethius van medeplichtigheid beschuldigd en in Pavia gevangen
gezet. Hier schreef hij zijn beroemdste werk De consolatione philosophiae, door
Coornhert vertaald als Die vertroostinghe der Wysheyt (1585). Boëthius werd in de
gevangenis gedood zonder dat hij de gelegenheid kreeg zich te rechtvaardigen.
Spiegel bewonderde in hem de man met een hoge moraal, de man met een grote
karaktervastheid, die zijn leven inrichtte naar de normen van de stoa, en daaraan
vasthield ook onder de grootste beproevingen.
Hoewel Socrates (469-399) niets geschreven heeft, weten wij toch veel over zijn
opvattingen door Plato's Dialogen en Xenophons Memorabilia. Volgens de
overlevering ging hij in Athene rond, klampte zijn medeburgers aan en bracht hen
door vraag en antwoord tot het inzicht dat hun overtuiging op onhoudbare gronden
gevestigd was. Tot vele kringen van politici, militairen, en vooral van jonge mensen
had hij toegang. Natuurlijk irriteerde hij met zijn optreden zijn medeburgers. Hij werd
beschuldigd van goddeloosheid, het verleiden van de jeugd, en ter dood veroordeeld.
In 399 dronk hij de gifbeker. Socrates is in de loop der eeuwen zeer verschillend
beoordeeld: sterk negatief in de negentiende eeuw door Hegel, Nietzsche en Jacob
Burckhardt, in de renaissance echter werd hij als de grootste wijze vereerd. Vooral
zijn voorzichtige opstelling tegenover wat wij weten en kunnen weten - zijn slogan
was: ik wéét dat ik niets weet - maar bovenal zijn afkeer van pedante
schoolgeleerdheid, waartegenover hij het beleven van de gepropageerde wijsheid
stelde, en dit maxime tot in de dood trouw bleef, trok Spiegel aan.
Democritus, afkomstig uit Abdera, was een tijdgenoot van Socrates. Hij is vooral
bekend door zijn atoomtheorie. Naar zijn inzicht bestaat de wereld uit oneindig veel
deeltjes, atomen. Door samenvoeging en door scheiding ontstaan en vervallen de
schepsels. Naast de materie-atomen nam hij ziel-atomen aan, die zich verbinden
met de eerste. Zo werd Democritus een materialist, lichaam en ziel zijn gelijkwaardig.
Zijn theorie werd aangehangen en uitgewerkt door Epicurus (gestorven 270 v. Chr.),
Lucretius (98-55 v. Chr., één der grootste Romeinse dichters: De Natura Rerum),
Galilei (1564-1642), Gassendi (1592-1655), van wie een lijn loopt naar de moderne
atoomwetenschap. Democritus' theorie werd door de christelijke kerk met kracht
afgewezen. Spiegel heeft zijn atoomtheorie veroordeeld, maar hij had oog voor de
zoekende filosoof in Democritus, en voor de miskenning die zijn deel was geworden
(zijn medeburgers dachten dat hij waanzinnig was, volgens Secena in één zijner
brieven, Ep. LXXIX, 19).
Heraclitus leefde aan het einde van de 6de eeuw v. Chr. in Ephesus. Hij zou
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zich in de bergen hebben teruggetrokken en daar als heremiet hebben geleefd. Hij
schreef een boek over de natuur, waarvan slechts fragmenten bewaard zijn gebleven.
Het principe waaruit alles is voortgekomen en waarheen alles terugkeert is het vuur.
Er is een beweging naar omlaag, naar water en aarde, en één omhoog, naar het
vuur. Zo kon Spiegel schrijven: ‘het vier zoekt rust omhoogh schoon in een klip
beknelt, / en t'klaij zinkt na de grondt als al in t'water smelt:’ (II, 143-144). Dit zijn de
fundamentele richtingen van verandering. De dingen zijn voortdurend in een staat
van beweging, vandaar zijn uitspraak: panta rhei, alles stroomt. Zijn zoekende geest,
zijn teruggetrokken leven in dienst van de wetenschap hebben Spiegels respect
afgedwongen.
40 Bij ‘weetgeerich’ is geen sprake van de gewone dorst naar kennis, immers, zij
wordt gesteld tegenover de ‘schoolgeleerdheijd’, maar van de filosofie die de dingen
stelt in hun verhouding tot God, en onderlinge afhankelijkheid. Augustinus nam de
oude stoïsche formule ‘sapientia est rerum humanarum divinarumque scientia’ weer
op, maar splitste die in tweeën: sapientia, wijsheid, is de kennis van goddelijke
dingen, scientia, het weten, is de kennis van menselijke dingen.
45 Spiegel verwijst in vs. 44-46 naar Recht. 9:8-16. Gideon was gestorven. Hij
liet zeventig zonen na. Eén van hen Abimelech doodde zijn broers op één na,
Jotham, die zich verstopt had. Abimelech werd koning. Daarop sprak Jotham tot de
burgers een gelijkenis: de bomen zochten een koning, maar de olijfboom, de
vijgeboom, de wijnstok, ze weigerden alle, zo niet de doornstruik. Die zei: ‘Als u mij
werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar schuilen onder mijn schaduw. Wilt u
dat niet, dan zal er van de doornstruik een vuur uitgaan, dat zelfs de ceders van de
Libanon verteert.’ Spiegels interpretatie: het is beter in alle eenvoud te leven in
gezelschap van enkele fijne luiden, dan aan een gouden ketting in hoog verheven
staat waar intriges loeren en onrust iemands deel is.
48 Wie was Trismegistus? Hij was de Egyptische god Thoth, die geïdentificeerd
werd met de Griekse godheid Hermes, aan wie het epitheton ‘trismegistus’ (=
driemaal groot) werd toegevoegd. Volgens de traditie was hij de secretaris der goden
en de god der wijsheid. Als zodanig beschouwde men hem als schrijver van religieuze
werken. In de Griekse cultuur ontstond onder zijn naam een literatuur waarvan de
oudste documenten teruggaan tot de eerste helft van de tweede eeuw voor Chr.,
deze waren van astrologische aard. De beschouwingen berustten op revelatie niet
op observatie. Het openbaringskarakter is overheersend in deze literatuur. Dit
hermetische kader werd jaren later toegepast op de filosofie, wanneer is niet bekend.
De ideeën van het Corpus Hermeticum zijn niet van Egyptische, maar van Griekse
oorsprong: een mengeling van platonisme, aristotelisme, stoïcisme, en judaïsme.
De renaissance maakte veel werk van de hermetische literatuur. Dit om verschillende
redenen. De afkomst telde: de exotische, zgn. Egyptische wijsheid trok aan. De
revelatie, de openbaring aan weinigen sprak tot de verbeelding van een hiërarchisch
opgebouwde en gezinde wereld. De unieke plaats die aan de ziel gegeven werd in
relatie tot de kosmische structuren kwam overeen met eigen verlangens en inzichten.
De mogelijkheid van de mens om te komen tot een hogere levensvorm, uitstijgende
boven zijn lichamelijke aan de materie gebonden be-
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staan, werd als een bevestiging van een door God gewilde bevoorrechte plaats
temidden van zijn medeschepselen ervaren. De beschouwingen over de mens lopen
zó: God heeft de mens met twee naturen geschapen, in hem combinerend het
vergankelijke element van de materie en het goddelijke principe. De ondeugden
van de materie kleven aan hem en er komen nog meer bij door het voedsel dat hij
tot zich neemt. Daardoor hebben de begeerte en vele andere tekortkomingen een
plaats in het menselijk hart. Dwaling en onwetendheid zijn de oorzaken van die
ondeugden. Slechts door de wedergeboorte kan de mens zich hieraan onttrekken.
De voornaamste factor is de kennis van God. De twaalf ondeugden worden verdreven
door de tien deugden. Als laatste verschijnt de waarheid en drijft het bedrog op de
vlucht. Dan heeft het goede zijn volheid verkregen. De nieuwe mens is geboren
door het goddelijk Woord in hem. Maar deze herboren mensen zijn weinige in aantal
en zo kan Spiegel spreken van Tresmegistus' constatering van de schaarsheid van
de waarheid.
49 Er is zeer weinig bekend over Myson, reeds in de oudheid bestond verschil
van mening over zijn vaderland. Erasmus schrijft (Apophthegmatum ... libri octo.
Antwerpen, 1564) dat men vertelt dat Myson in één of ander land een misantroop
is geweest, niet vreemd aan de zeden van Timon, de Athener, een notoire
mensenhater. Toen iemand hem toevallig in eenzaamheid lachende betrapte en
vroeg waarom hij lachte, daar hij alleen was, antwoordde hij: ‘Daarom juist lach ik’,
daarmee te verstaan gevend dat hem de eenzaamheid zeer aangenaam was. Aldus
Erasmus. Spiegel vertelt deze anecdote, omdat Myson voor hem een zoeker van
de deugd is, een individualist die zich verre houdt van de besmetting van de massa
met haar blinde begeerten.
50 Het is moeilijk te zeggen aan wie Spiegel deze anecdotes heeft ontleend, ze
waren overbekend. Misschien aan Erasmus, die in zijn Adagia vertelt dat Democritus
geneigd was te lachen om de dwaasheden en ijdele zorgen van het volk, terwijl
Heraclitus alle menselijke dingen jammerlijk en schreienswaardig vond. Ook bij
Montaigne waren ze te vinden. Erasmus suggereert de tegenstelling van de wijze
en de massa. Montaigne geeft de voorkeur aan Democritus, en wel, omdat diens
lachen hem het meest minachtend is voor de mens, en het lijkt hem, dat wij nooit
genoeg geminacht kunnen worden in overeenstemming met wat wij verdienen.
Spiegel houdt zich aan de sedert de oudheid geconstrueerde tegenstelling, evenals
Erasmus. Hij zoekt een gelijkgezinde, een mens die vrijstaat in de wereld en niet
behoort tot die onwetende massa die dingen begeert en hoog schat, waarvoor de
wijze geen belangstelling heeft: bezit, eer en hoge staat. Spiegel vindt die
individualistische en critische geest in Democritus en Heraclitus; zij passen in de
stoische gedachtengang die Spiegel hier ontwikkelt.
52 Volgt Spiegel wat Socrates betreft het spoor van Seneca? Die veronderstelling
kon wel eens waarheid bevatten. Seneca geeft van hem het beeld van de stoïsche
wijze. Ziehier zijn schets vrij naar Ep. CIV, 28: Socrates was een door lijden
beproefde man, heen en weer geslingerd door alle mogelijke tegenslagen, èn door
armoede, èn door zware inspanningen, waaronder die van militaire dienst. In huis
werd hij op de proef gesteld zowel door zijn vrouw, ruw van manieren en scherp
van tong,
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als door onhandelbare kinderen, die meer op hun moeder geleken dan op hun vader.
Hij leefde òf in oorlog òf onder tirannen, òf onder een vrij regime dat nog wreder is
dan oorlogen en tirannen. De oorlog duurde zevenentwintig jaar, toen viel de staat
ten prooi aan de Dertig Tirannen, onder wie velen persoonlijke vijanden waren. En
tenslotte het proces: ze wierpen hem schending van de godsdienst en misleiding
van de jeugd voor. Daarna kwam de gevangenis en de gifbeker. Maar dit alles
veranderde de ziel van Socrates evenmin als zijn gelaatstrekken. Hij behield die
houding tot het laatst toe, en niemand zag ooit Socrates te overmoedig, noch
terneergeslagen. Zichzelf bleef hij in zo grote wisseling van de fortuin. Ziedaar de
stoïsche wijze onaandoenlijk voor de slagen van het lot: Socrates, die ‘voor spot,
verdriet (misère), en quets (krenking van lichaam en geest) is vrij.’
53 Solon gaf Athene een nieuwe staatsregeling en hervormde het recht. Zijn
rechtsregels beoogden vooral de bescherming van de persoon. Daarna verliet hij
de stad. Toen hij terugkeerde, was Pisistratus bezig zich een machtspositie op te
bouwen. Hij verzette zich daar krachtig tegen, maar vond geen gehoor bij zijn
medeburgers. Plutarchus vertelt dat hij zijn wapens voor zijn huis op straat legde
en zei: ‘Wat mij betreft, ik heb al het mogelijke gedaan de wetten en de vrijheid van
mijn vaderland te verdedigen.’ Hij trok zich terug in zijn huis en maakte een gedicht
waarin hij de Atheners hun fouten verweet. Solon waakte dat hij zijn heil niet verjoeg,
in tegenstelling tot zijn medeburgers, die door kortzichtigheid het hunne
verwaarloosden. Hij is de wijze die inzicht en waakzaamheid paart aan
standvastigheid. Als individualist staat hij tegenover de massa, hier het thema van
Spiegel. (Plutarchus, Solon)
55 De namen in vs.55-56 genoemd zijn die van personen met voorbeeldfunctie.
Spiegel ziet in hen belichaamd: onbaatzuchtigheid, eenvoud, grootmoedigheid,
gerechtigheid, standvastigheid, zelf-discipline verbonden met een streven naar
deugd. Numa was na Romulus de tweede koning van Rome, de grondlegger van
de Romeinse religie. Hij was van nature geneigd tot deugd, een gesteldheid die hij
voedde door de studie van de filosofie. Vooral de praktische toepassing van zijn
deugden sprak Spiegel aan. Epaminondas bevrijdde met Pelopidas zijn vaderstad
Thebe van de Spartanen. Montaigne in zijn Essai Des plus excellens hommes stelt
hem boven Homerus en Alexander de Grote om zijn morele kwaliteiten: zijn
humaniteit ook tegenover vijanden, zijn nauwgezetheid in het kiezen van de middelen
om tot zijn doel te geraken. (Montaigne, Essais. II, 36)
Lycurgus was de wetgever van Sparta. In zijn regels voor de staat bouwde hij
prikkels in om de mensen tot deugd te brengen: alle burgers bezaten even veel
land, om begerigheid, weelde, rijkdom en armoede te verhinderen; goud en zilver
werden geweerd, ijzeren munten namen hun plaats in. Eenvoudige maaltijden
werden gezamenlijk gebruikt om excessen te voorkomen. Deze stoere soberheid
en het streven naar deugd hadden Spiegels sympathie. Timoleon, burger van de
stad Corinthe werd uitgezonden om Syracuse - een oude Corintische nederzetting
- te bevrijden van tirannen en te verdedigen tegen de aanvallen der Carthagers. Hij
slaagde in zijn onderneming door zijn moed en doorzicht. Daarna trok hij zich als
ambteloos burger terug. Spiegel bewonderde in het bijzonder zijn onbaatzuch-
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tigheid. ‘D'utijkse Cato’, Cato Uticensis, was het paradepaardje van de stoïcijnen.
Tegenstander van Caesar doodde hij zichzelf na de verloren slag bij Utica, dicht bij
Carthago. In welke positie hij de staat diende, als militair, of als hoge gezagsdrager,
steeds bleef hij zichzelf in loyale, onzelfzuchtige vervulling van zijn plicht. Deze
stoïsche houding was geheel naar het hart van Spiegel. Wat betekent ‘Constantinus
witt’? Kiliaen geeft als Latijns equivalent van wite, witte, witt o.a. prudentia = wijsheid,
vooral praktische wijsheid. Iemand die prudentia bezit laat dat in zijn handelen
blijken. Constantijn, de eerste keizer die de christenen in zijn rijk begunstigde, vond
een hem zeer bewonderend biograaf in de bisschop van Caesarea, Eusebius. Deze
schreef ook een kerkelijke geschiedenis, die in het Nederlands vertaald werd:
Historica Ecclesiastica, dat is Warachtighe Beschrijvinge aller Christelicker Kercken,
bij Peter Verhaghen in 1588 te Dordrecht gedrukt. De bisschop is niet zuinig met
woorden van lof: ... die Godtvruchtighe Costantinus verciert met warachtighe
deuchden, ende gewapent met die volmaecte Godlicke liefde ... (Warachtighe
Beschrijvinghe fo. 171). Er hing om deze Constantinus een waas van heiligheid en
hoge deugdzaamheid, en op grond hiervan nam Spiegel hem op in zijn catalogus
van uitstekende mannen.
69 ‘Buurtaalich’. een woord moeilijk te verklaren. Wat zeggen mijn voorgangers?
Vlaming: ‘Tegens elk even vriendelijk; genomen van menschen die, om bemint en
geprezen te worden, hun buren gaerne een praetje verlenen’. Het W.N.T. dl. III, i,
kol 1936: bij Spiegel in den zin van: spraakzaam en vriendelijk jegens zijn
medeburgers. De Jong: ‘Eer een buurtaal, taal van een naburig volk, sprekend en
schrijvend’. Geen van deze betekenissen kan op deze plaats geïntegreerd worden.
‘Voordanssers trots, buurtalich’, het laatste woord in de zin van spraakzaam,
vriendelijk', of als ‘de taal van een naburig volk’ laat zich moeilijk met ‘trots’
combineren, het zijn geen verwante eigenschappen. De Jong haalt er Marot en Van
der Noot bij. Ik zie niet de noodzaak hierbij aan een concrete persoon te denken.
Spiegel denkt hier veel abstracter, hij heeft geen bepaalde personen op het oog,
maar eigenschappen van een bepaald soort mensen. In dit zelfde boek, vs. 116
wordt gesproken over een ‘waantalich spook’, een spook dat een taal spreekt uit
‘waan’ voortkomend. ‘Buurtalich’ is een taal voortkomend uit het ‘buur-zijn’. Wat is
een ‘buur’? Een ‘buur’ is een markgenoot, een persoon die behoort tot een bepaalde
gemeenschap, een inwoner, een burger, die aan die positie zekere rechten ontleent,
o.a. hij mag spreken op de ‘buursprake’, een vergadering van de buren om
maatregelen te bespreken en te nemen. ‘Buurtalich’ is dus sprekend als een ‘buur’
d.w.z. met recht, waaruit is af te leiden ‘met gezag’ en dat geeft de spreker een
gevoel van zelfverzekerdheid, vandaar dat ‘buurtalich’ = zelfverzekerd, een betekenis
die hier volkomen ingepast kan worden. De ‘voordanssers’ zijn ‘trots’ en
‘zelfverzekerd’, beide kwalificaties die afgestemd zijn op hun mentaliteit.
‘Voordanssers’, dat zijn ‘choragi, die den dans leiden’, zo luidt de aantekening van
Vlaming, dus dansmeesters. Waarom is hier ‘voordanssers’ gebruikt? Wel, de dans
werd in vele kringen als wuft en onzedelijk, zo al niet als zondig, beschouwd en
afgekeurd. Dansmeesters stonden in een slechte reuk wat hun handel en wandel
betrof. Het woord had dus een pejoratieve connotatie, en Spiegel brengt deze
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kwalijke naam over op de dichters, en maakt ze trots en zelfverzekerd, maar tegelijk
tegenover de groten der aarde laf en kruiperig. Er staat nog zo'n geladen woord in
vs. 69 nl. ‘benden’, duidelijk ook gebruikt met een pejoratief aspect.
75 Een geliefd thema van de stoa was dat van het genoegzame, armoede is niet
bezwaarlijk. Seneca - overigens één der rijkste mannen van zijn tijd - spreekt er in
zijn brieven aan Lucilius herhaaldelijk over. Zo in Ep. IV, 10: hij haalt met instemming
Epicurus aan: ‘Armoede is in overeenstemming met de wet der natuur en betekent
grote rijkdom’. De grenzen die de natuurwet stelt, zijn: geen honger te hebben, geen
dorst te hebben, geen kou te lijden. In Ep. VIII, 5 lezen wij: Dít is een goede leefregel:
geef aan uw lichaam zoveel toe, als voor een goede gezondheid nodig is. Het
lichaam moet krachtig onder de duim gehouden worden, opdat het niet
ongehoorzaam aan de geest wordt. Het zou niet moeilijk vallen meer plaatsen aan
te halen, maar de portée zou dezelfde zijn. Het genoegzame is trouwens ook een
bijbels opvatting: ‘Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn.’
(Tim. 6:8) Ook bij Spiegel nemen deze gedachten een belangrijke plaats in.
83 Theognis, Grieks dichter uit Megara (ongeveer 546 v. Chr.) Aristocraat in hart
en nieren. Toen de volkspartij aan het bewind kwam, werd hij verbannen en zijn
goederen werden in beslag genomen. Zijn werk wil de aristocratische levenswijsheid
en principes overbrengen. Zijn poëzie was niet gegrond op ‘loghen’, maar behandelt
kwesties van de realiteit en van moraal. Dit en zijn afstandelijkheid van de massa
trokken ongetwijfeld Spiegel aan.
Hesiodus was de zoon van een eenvoudige boer uit Askra in Boeotië (ongeveer
700 v. Chr.) Reeds als kind, de schapen hoedende, werd hij door de muzen van de
Helicon tot dichter geroepen. Zijn hoofdwerk is Erga kai hemerai (Werken en Dagen),
waarin hij het boerewerk beschrijft. Hij behoorde tot hen die moeizaam onder de
verdrukking der machtigen van deze aarde leefden in een ijzeren tijdperk. Vandaar
zijn pessimistische levensbeschouwing. Voor de mens was er slechts één uitweg:
de geregelde arbeid van elke dag. De eenvoud van leefwijze die hij propageerde
en in overeenstemming waarmee hij zijn bestaan inrichtte, waren aantrekkelijk voor
Spiegel die er elementen van zijn eigen visie in zag.
110 Een lastig vers om te interpreteren, De context: Spiegel ziet twee opvattingen
over dichtkunst. Onze doelstelling, zo redeneert hij, is de kennis van de waarheid,
daarvoor ga ik mijn ziel doorgronden om te weten wat schadelijk is en wat nuttig.
Dit onderzoek mag een trap naar mijn heil verstrekken. Wek ik anderen op tot deugd,
dan is dat meegenomen. Hiervan uitgaande doorwroet ik onze taal die rijk is aan
grondwoorden, dat zijn woorden waarvan nieuwe gevormd kunnen worden, en ik
vermijd het gebruik van bastaardwoorden. Mijn gedicht is bondig en zonder opsmuk.
Zijn tijdgenoten-dichters echter omhangen hun gedachten met vreemde woorden
en opschik van mythologische elementen. Hij is in eigen taal op zoek naar
uitdrukkingen die zijn ideeën adequaat weergeven en hij wijst het uitheemse af. Ik
leg mij er bij neer, dat ze mij een ketter vinden, meent Spiegel, want ik ‘kan doch
geen duijtsche Sant na Griex mirakel heeten.’ Wat is een Grieks mirakel? Letterlijk
wat er staat: een Grieks wonder. En overeenkomstig (of na) een wonder
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wordt iemand een heilige, een ‘Sant’. In het exemplaar van de druk-1615 in het
Museum Meermanno-Westreenianum is in margine aangetekend: ‘Wonderleugens
der grieksche goden.’ Dat is juist, die verklaring houdt rekening met de context. Het
mirakel zit erin, ook de Griekse goden, waarover in de volgende verzen gesproken
wordt. De ‘leugens’ liggen besloten in het woord ‘Griex’; een Griek was - reeds in
de oudheid - iemand die lichtzinnig en onbetrouwbaar was (zie Kiliaen s.v. Grieck
en W.N.T. V, 690-691)
Overgebracht naar onze context wordt bedoeld de leugenachtige mythologische
opsiering met Griekse goden. Met die wonderen kun je niet een ‘duijtsche Sant’
worden. Deze is hier iemand bij wie het gebruik van het Nederlands optimaal is.
Spiegel bedoelt dus met vs. 110: als ik de mythologische opschik handhaaf - zoals
de andere dichter doen - zou ik niet kunnen functioneren als een verdediger van
mijn puur Nederlandse ideaal.
112 In de oudheid was ‘Demogorgon als god niet bekend. Hij dook later op bij
Lactantius Placidus, een commentator uit de vierde of vijfde eeuw, die een plaats
in Statius’ Thebais verkeerd had gelezen. Via een Bijzantijns auteur en Theodontius
- waarschijnlijk een filosoof uit Campanië die tussen de negende en elfde eeuw
leefde - deed hij zijn intrede in de Genealogia Deorum van Boccaccio (1313-1375).
Zo ging Demogorgon als eerste der goden de toekomst tegemoet. Boccaccio moge
weinig kritisch in de behandeling van zijn bronnen zijn, qua methode moge hij dicht
bij de middeleeuwen staan, toch heeft hij in de renaissance een grote invloed
uitgeoefend (zie Jean Seznec, The Survival of the pagan Gods Translated from the
French by Barbara F. Sessions. Bollingen Series. New York, 1953. blz. 220 e.vlgg.).
De zestiende-eeuwse mythografen Giraldi en Cartari waren beter geïnformeerd en
verwierpen beiden het bestaan van een klassieke godheid Demogorgon (Seznec
enz. blz. 235, noot. 56). Het ‘Demogorgons kroost’ moet dus wel op Boccaccio
teruggaan, en dat maakt de waarschijnlijkheid groot dat Spiegel ook voor de andere
mythische figuren die hij in deze passus noemt, de Genealogia gebruikte.
113 Waarom een zuivere tekst? De dr.-1614 en alle latere drukken hebben ‘Doris
Nimf’ in plaats van ‘Doris Nimph’, de redactie van het hs. De Jong zit met grote
moeilijkheden bij zijn interpretatie. Inderdaad, voor hem is er geen oplossing. Zijn
veronderstelling dat er achter Doris een komma moet staan, brengt, hem niet verder.
Het hs. heeft ongetwijfeld de juiste versie. De apostrof is hier weglatingsteken voor
de meervoudsuitgang ‘en’. Spiegel kon die niet gebruiken, omdat hij dan een
lettergreep te veel in het vers kreeg. ‘Doris’ als genitief is aanvaardbaar. Het hs.
geeft de substantieven op ‘s’ geen genitief-teken. Er staat dus ‘Doris haar nimfen’.
Boccaccio vermeldt in zijn Genealogia dat Doris de dochter was van Oceanus en
Tethys, en de echtgenote van haar broer Nereus; Servius voegt eraan toe dat zij
de moeder van de nimfen was. Het is duidelijk: een onzuivere tekst leidt tot
moeilijkheden.
114 De ‘Napeen’ zegt De Jong zijn ‘nymphen van bosrijke dalen’ en hij verwijst
daarbij naar Roescher, Myth. Lexicon. Ook Lewis en Short in hun Latin Dictionary
spreken van ‘dell-nymphs’. Zo de moderne wetenschap. Boccaccio echter noemt
ze de ‘bronnimfen’, en dat zal wel Spiegels opvatting geweest zijn. Hessel Miedema
in
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zijn uitgave van Karel van Menders Den grondt der edel vry schilderconst. Utrecht,
1973. (dl. II, blz. 553) haalt, een commentaar van Tomasso Pocacchi op Sannazaro
aan, waarin de ‘Napeen’ eveneens als bronnimfen te boek staan. De schrijvers van
de renaissance gingen zo hun eigen wegen.
115 Hamadrûijen met een ‘h’ is juist. Het Grieks heeft een spiritus asper:
Hamadruai. Bij vernederlandsing kan uit dit woord Hamadruijen ontstaan. Blijkbaar
heeft Spiegel de Griekse vorm gekend. Bij Boccaccio vinden wij Hamadryades,
waaruit moeilijk Hamadruijen wordt verkregen. Van Mander spreekt ook van
Hamadryades (Miedema, dl. II, blz. 555). Het accent circonflexe is bedoeld om
‘druijen’ als één lettergreep te lezen.
116 ‘Spook’ is een collectivum en betekent geesten, in het bijzonder boze geesten,
demonen. Ze zijn ‘waantalich’ d.w.z. ze bestaan alleen in de taal van de waan, niet
op deugdelijke gronden berustend. Vs. 116 betekent dus: zouden boze geesten die
alleen in de taal van de waan bestaan ons behulpzaam kunnen zijn?
126 Spiegel vraagt in vs. 125-126a: moet in het bijzonder een Nederlands dichter
nu noodzakelijkerwijs goed thuis zijn in Grieks en Latijn? Dan volgt: ‘daar d'eerst
en beste herders waren?’ Deze zin kan alleen betekenen: oudtijds waren herders
de eerste en beste dichters, zij kenden slechts hun moedertaal, waren niet op de
hoogte van andere talen, maar dat was voor hen geen beletsel om tot hoge prestaties
te komen. Aan welke dichters heeft Spiegel gedacht? In dit verband treedt Hesiodus
direkt weer naar voren. Hij hoedde de schapen bij de Helicon, waar de muzen hem
tot dichter wijdden. Hij was een tijdgenoot van Homerus en dus zeker één van de
eerste dichters (zie hiervoor M.I. Finley, The world of Odysseus). Vergilius wordt
aarzelend door De Jong genoemd, maar deze is geen herder ook al schreef hij
herderszangen. Hij kende bovendien een vreemde taal, Grieks. We zullen een
andere kant uit moeten en de bijbel in het geding moeten brengen. David was een
herder en gold en geldt als één der grootste zangers aller tijden. De 23ste psalm
‘De heer is mijn herder’ geeft de inhoud van het christelijke geloof weer. Men leze
deze psalm in Vondels versie, en het pastorale element treedt u slag op slag
tegemoet. De menging van bijbelse en klassieke elementen was in de renaissance
gewoon. Ik acht het dan ook zeer waarschijnlijk dat Spiegel in vs. 126 Hesiodus en
David voor ogen had.
156 De anecdote over Socrates en zijn dictum: ik weet dat ik niets weet komt ook
bij Coornhert voor in zijn Wellevenskunste VI, IX, 11. De context is niet exact
dezelfde, wel gaat het bij Coornhert zowel als bij Spiegel over de ‘waan’, die bij het
handelen van de mensen zulk een grote-rol speelt, en het tegendeel is van het
‘weten’. Coornhert spreekt over ‘hovaardicheyd’. Er zijn mensen die zich voorstaan
op hun kunde, hun geleerdheid, hun wijsheid. ‘Doch is deze roem oock noch niet
dan een kindische ende spotwaardighe zotheyd. Want houdt de mensch zyn wysheyd
ende konst teghen de Godheyd, wat zalt meer schynen, ja wezen, dan onwetende
dwaasheyd? Daar teghen hadde Socrates zyn wysheyd overweghen, die niet
jeghenstaande hy voor de wyste mensche was gheacht, des niet te min zeyde: dat
weet ick, dat ick niet en wete.’
160 In vs. 160-164 is sprake van een hallucinatie, een fictieve wel te verstaan.
De hallu-
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cinatie snijdt het bewustzijn af van de buitenwereld. Alles gebeurt in de persoon
zelf, maar hij ervaart het als een werkelijkheid. De eerste fase wordt in vs. 158
aangekondigd: ‘dit hiel mij twijflich, stil andachtich.’ De dubio-situatie leidt af van de
realiteit en is het begin van een innerlijke aandacht. Hierin de tweede fase - wordt
het gedacht gekwalificeerd als ‘stok stil’, d.i. volkomen stil, maar ‘gauw’, in staat
alert te reageren. Daarin valt ‘verbeeldings beeld’, een beeld dat niet aan een
werkelijkheid beantwoordt, maar dat de verbeelding zelf heeft gevormd. Dit gaat
gepaard met een ‘onlichaamlijk licht’, een licht niet van buiten komend. Er is dus
sprake van gezichts-hallucinaties, van ‘visioenen’; ‘al de plaats ... die eerst hel-duijster
was’, pikdonker dus, wordt verlicht. Het ‘versterkt ook t' sielgesichte’, de mogelijkheid
van de ziel - door het ‘geestesoog’ - innerlijk te zien. Gewoon bij gezichtshallucinaties
is dat personen worden gezien. Spiegel zegt: ik zag gedaanten ‘onwezich groot
getal’, d.w.z. een onwaarschijnlijk aantal. Het visioen is gemengd met
gehoors-hallucinaties. Hij hoort een ‘lijve-looze stem’ een stem die niet van buiten
komt, niet toebehoort aan een reëel individu tot hem spreken.
Het constateren van de veranderlijkheid van de mens is een gemeenplaats.
Seneca spreekt erover in Ep. CXX, 21-22. Hij geeft een beeld van de wijze, van de
stoïsche wijze, van de edele ziel, die zich bewust van zijn betere natuur eervol en
oprecht gedraagt op de plaats waar hij gesteld is, die geen van de dingen die om
hem heen zijn als zijn bezit acht, maar ermee leeft alsof hij ze te leen heeft. Daar
tegenover stelt hij de veranderlijke mens: deze is nooit dezelfde, nooit zichzelf gelijk,
zozeer raakt hij in tegenstellingen verward. Zijn er velen zo? Ja, bijna allen. Het is
moeilijk de rol van één mens te spelen - ‘magnam rem puto unum hominem agere’
-, niemand kan dat behalve de wijze. Montaigne wijdt er een hoofdstuk aan in zijn
Essais De l'inconstance de nos actions. (Edition Garnier, dl. II, 1). Hij citeert Horatius
Epistulae I, I, 98-99, en gaat daarop door: ‘Wat hij heeft gewenst, versmaadt hij, hij
begeert terug, wat hij kort tevoren heeft verlaten. Hij is besluiteloos en past zich niet
aan de orde en regel van het leven aan. Ons gewone doen is een hollen achter
onze neigingen aan, naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden, al naar de
wind der omstandigheden ons meevoert. Wat wij ons op een ogenblik hebben
voorgenomen, verwerpen wij nu weer en keren dan weer op onze schreden terug,
wij worden heen en weer geslingerd en er is slechts wispelturigheid.’ Spiegel hoeft
niet aan Seneca or Montaigne ontleend te hebben, de algemene trend was zo.
169 ‘Ons weeten stukwerk is vol ongestadicheden’ Coornhert gebruikt in ander
verband dezelfde formulering. Het gaat over de deugd: ‘Gheen mensche op Aerde
en vermach sulcx volcomentlijck te hebben, 't is hier al stuckwerck, Coornhert 1,
135 b, aangehaald in het W.N.T. XVI, 376. Het W.N.T. heeft gelijk wanneer het
verwijst naar 1 Kor. 13:9. 1 Kor. 13 is het ‘hooglied van de liefde’ (formulering van
de Willibrord-vertaling), van de ἀγάπη. De liefde vergaat niet, ‘de gave der profetie
zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want
ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte
komt, heeft het onvolmaakte afgedaan.’ (1 Kor. 13:8-10. Het ‘onvolmaakte’ ligt in
Spiegels ‘ongestadigheden’.
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171 In vs. 171 e. vlgg. ligt kritiek op het dogma van de stoïsche wijze. Deze wil
uitstijgen boven het mens-zijn, hij is de autonome, zich zelf blijvende, onaandoenlijke,
standvastige mens, die geen hulp, waarvandaan ook nodig heeft. Men zou ook
kunnen zeggen, hij wil het mens-zijn optimaal verwerkelijken volgens een filosofische
formule, die uitgaat van een monistisch wereldbeeld, waarin de met rede begaafde
mens op eigen kracht zijn positie kan bepalen tegenover een in het heelal werkend
principe, waarvan zijn rede een uitvloeisel is. Deze superieure wijze die zonder
Gods hulp kan staan, aanvaardt Spiegel niet. De christelijke leer verzette zich tegen
deze zelfgenoegzame als hubris ervaren houding, die gedoemd was te mislukken,
evenals Ikarus die overmoedig geworden, neerstortte. Alleen door Gods bijzondere
hulp, door Zijn genade kon de mens zich boven het mens-zijn verheffen. In vs. 173
worden de ingrediënten van Ikarus' fatale vlucht weer opgenomen. Men moet niet
overmoedig opstijgen naar duizelingwekkende hoogte, maar dicht bij de aarde zijn
vlerken oefenen: wie blijft binnen de palen hem gesteld door de goddelijke wijsheid,
hem zal de bereidwillige hulp van God snel en doeltreffend ten deel vallen. In de
Essais van Montaigne is een parallel met deze gedachtengang. Zij komt voor in de
Apologie de Raimond Schond; Montaigne sluit er zijn vertoog mee af. De passus
loopt zó: Seneca zegt in zijn Inleiding van zijn Naturales Quaestiones: ‘Wat een laag
en verachtelijk wezen is de mens, als hij niet uitstijgt boven de menselijke natuur.’
Montaignes commentaar: ‘Dat is mooi gezegd en een nuttige wens, maar het is
eveneens dolzinnig, want om een handvol groter te maken dan de vuist, een
omvaming groter dan de armen, en te verwachten dat men verder kan stappen dan
de benen reiken is onmogelijk en monsterachtig. Evenzeer is dat het geval voor het
boven zichzelf en het mens-zijn uitstijgen, want hij kan alleen maar zien met zijn
ogen en grijpen met zijn handen. Hij kan zich verheffen als God hem op uitzonderlijke
wijze de hand reikt; hij kan zich verheffen als hij zijn eigen middelen in de steek laat
en zich laat optrekken door zuiver hemelse krachten.’ De drukken voor de editie-1595
hadden: ‘door de goddelijke genade en door niets anders.’ Invloed van Montaigne
op Spiegel? Zeker niet direct, de bewoordingen zijn te verschillend, maar Spiegel
haalt in bk. VI, 558-560 Montaigne met instemming aan: ‘een fransman vanden
Bergh, sett schoolverstant ter zijen,/en ziett door zellef-kund des menschen ijl'
vernurt,/ dat meest door school-geleertheijt min weet, en meer suft:/’ In deze
gedachte ontmoeten de beide mannen elkaar. In de hier boven aangehaalde passus
is die ontmoeting ook aanwezig.
175 Gods wijsheid roept op straat, d.w.z. overal, en de gedachte slaat wel op de
natuur als ‘boek Gods’. Door twee dingen kent de mens God, door Zijn openbaring
en door Zijn schepping, ‘overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in
hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke
dingen Gods geven te aanschouwen ...’. Zo zegt heel helder en begrijpelijk de
Dordtsche Belijdenis des Geloofs. Zij vertolkte een opvating die niet alleen de
calvinisten aanhingen, maar die als algemeen christelijk beschouwd kan worden.
(zie F. Veenstra, Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. blz. 126, noot 50).
180 Deze wet der natuur is breedvoerig in de inleiding behandeld.
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195 ‘Tem-lust’ is een vertaling van ‘continentia’. Coornhert definieert tem-lust als
‘een maticheyd daardoor die lust by bestieringhe des redens werdt betemt, of het
is een matigh bedwang alder onnodige lusten of begheerten; daar zulx gheschiet,
onthoud zich de mensch van alle zinlyckheyden die onmatigh zyn.’ (Coornhert,
Wellevensk. editie Becker, VI, V, I). Nu zijn er lusten van de ziel en lusten van het
lichaam. Beide categorieën kunnen goed of kwaad zijn, dat hangt samen met het
doel. Een goede lust streeft naar het hoogste goed en naar instandhouding van het
lichaam. Een kwade lust werpt zich op het verkrijgen van bezit, eer, roem, hoge
staat, en op misbruik van voedsel, drank en Venus.
199 Achter vs. 199-200 staat een typisch stoïsche redenering. Seneca handelt
erover in zijn Epistulae. Natuurlijk, zo redeneert hij, is er een groot verschil tussen
vreugde en pijn, ‘lijfs ongeneucht’, en als je me vraagt te kiezen, dan zal ik de eerste
trachten te verkrijgen en de laatste te vermijden. Zolang ze van deze gezichtshoek
uit bekeken worden, is er een enorm verschil, maar wanneer de deugd erbij in het
geding wordt gebracht, moeten wij vaststellen, dat deze in beide gevallen dezelfde
is, de deugd is zichzelf genoeg. Kwelling en pijn, ‘ongeneuchten’, betekenen niets,
want zij worden door de deugd overwonnen. Zoals de helderheid van de zon de
andere lichten verduistert, zo vernietigt de grootheid van de deugd alle pijn, alle
kommer en leed, alle onrecht (Ep. LXVI, 20). Spiegel kent het dogma der stoïcijnen:
de deugd is dezelfde bij pijn en bij vreugde, maar hij geeft op natuurlijke grond de
voorkeur aan de combinatie van deugd en vreugde. In feite deed Seneca niet anders.
200 Wat ‘reenwix schaal’ is kunnen wij opmaken uit een passus uit Coornherts
Wellevenskunste. Zijn redenering: De rede onderzoekt door de berading wat goed
en waar is, of slecht en vals om te komen tot de kennis van wat gedaan of gelaten
moet worden. ‘Deze beradinghe toont, als in een weeghschale, wat meest, of minste
weeght, want in beyde schalen ghewichte ghevoelende, hellet zy by ghebuerten
over weder zyden, tot dat het tongsken, stille staande ende dat recht op, beyde die
ghewichten van ghelycker, ofte hellende, van onghelycker zwaarheyd te wezen
betoont, oock mede welck het lichtste of zwaarste zy, oock hoe vele die ghewichten
in zwaarheyd verschillen.’ Evenals door zorgvuldige waarneming wordt uitgemaakt
welk van de gewichten het zwaarst is, zo is een aandachtige en langzame berading
het juiste middel om te weten wat goed of kwaad is, ‘beter of alderbest, quader of
alderarchste.’ (Wellevensk. II, III, 1-3).
202 Ook Coornhert spreekt zo over het oordeel. ‘Om tot een ghoed oordeel te
gheraken zyn voorderlyck tyd, verzochtheyd, ware kennisse van zaken met
zorghvuldighe omzichtigheyd. Maar die int oordelen haast, die spoedet zich ten
berouwe waart; die zonder verzochtheyd waant te weten, blyft stadigh in
onwetenheyd, ende die blindelyck oordeelt, moet noodlyck dolen door zulcke zyne
stoute roeckelozigheyd.’ (Wellevensk. II, IV, 25). Evenzo over het schijngoed. ‘Goed
is de luste des ghemoeds die daar werdt gheboren uyt warachtigh anschouwen van
't opperste ghoed, maar quaad is de luste die voortkomt uyt een bedrieghlycke
verbeeldinghe van 't opghepronckte schyngoed.’ (Wellevensk. VI, III, 5). Het zijn
kleine tekenen van de gelijkgerichtheid van het denken bij Coornhert en Spiegel.
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225 ‘God, Natuijrs beloop, en t'volgh-geschik der dinghen.’ Er is hier geen sprake
van de gelijkstelling van deze drie begrippen. Spiegel bedoelt: men kan het op
verschillende manieren zeggen. Men kan spreken van Gods bestiering, van de door
de natuur gerealiseerde loop der dingen, van de door het (nood)lot bepaalde
ordening. Maar de laatste twee waren niet autonome krachten, ze waren afhankelijk
van God. De natuur is de ancilla Dei, de dienstmaagd Gods, eens is zij geïnstrueerd,
altijd blijft zij gehoorzamen. En het (nood)lot is de reeks en ordening der oorzaken
afhankelijk van Gods raadsbesluit (F. Veenstra, Bijdrage tot de kennis van de
invloeden op Hooft. Assen, 1946. blz. 194 e.vlgg.).
225 De dood is één van de fenomenen waar tegenover de mens zijn houding
moet bepalen. Deze kan zeer verschillend zijn, maar een ondertoon van vrees is
wel overheersend. Hoe is de houding van Spiegel in dezen. Wij hoeven er niet aan
te twijfelen of de christelijke visie was de zijne. Vs. 221-222 getuigt daarvan: ‘Lieft
ellik dingh na waard: God, deuchd, en t'eewich leven/ met staaghe liefd: maar tijdlijk
t'geen u zal begeven,’ Men zou in deze woorden a.h.w. een motto voor de hele
Hert-spiegel kunnen zien. Heb deze wereld met alles wat erin behaagt lief, maar op
een afstand, geef uw volle liefde aan God, aan het hoogste goed, de deugd, en
vertrouw op een eeuwig leven. De menselijke kern ligt in vs. 225: kunt ge zonder
tegenstribbelen, bereidvaardig leren sterven? Ge moet daarmee in het reine komen,
immers, sterven moet ge eens! De vraag past in de context. Met gaat om wat de
emoties van een mens kan oproepen. Gij moet er de oorzaak van opsporen, soms
zijl ge zelf schuldig, soms niet. Er zijn ook dingen die geheel buiten uw macht liggen,
de uiteindelijke oorzaak is God, en tegen Hem kunt ge niets ondernemen. Bovendien,
ge kunt de draagwijdte van wat u van Hem overkomt, niet peilen. Ge moet u op
Hem verlaten, u volkomen aan Hem overgeven, daar Hij de dingen regelt, zoals het
beste voor u is. Zo is de dood ook een fenomeen dat onder Gods wil staat, en de
mens kan die zonder vrees tegemoet zien. Deze visie lijkt een algemene trend in
de moraalfilosofie. Montaigne wijdt er een essai aan: Que philosopher, c'est
apprendre à mourir. Daar dezelfde redeneringen. De wijsheid leert ons sterven. Het
doel van onze levensloop is de dood, als wij hem vrezen kunnen wij geen stap doen
zonder in verwarring te geraken. Vooraf aan de dood denken is vooraf denken aan
de vrijheid. Het ‘leren sterven’ is een stoïsch dogma. Seneca beveelt in zijn brieven
Lucilius aan zijn geest te pantseren tegen de gedachte aan het verlies van het leven.
Overweeg steeds bij uzelf dat niemand een rustig leven kan hebben, als hij erop uit
is het te rekken, of het beschouwt als het hoogste goed. (Ep. IV, 4). De dag die gij
vreest het einde van alles te zijn, is de geboorte van uw eeuwigheid. (Ep. CII, 26).
En welk een heerlijkheid, zo gaat hij verder, staat u te wachten. De geheimen van
de natuur zullen u ontsluierd worden, het waas van uw ogen geschoven worden,
en de schittering van het licht zal u aan alle zijden omgeven. Het uitspansel zal altijd
in gloed staan, want de wisseling van dag en nacht behoort tot de lagere regionen.
Dan zult gij beseffen eens in duisternis te hebben geleefd. Zulke gedachten hebben
niets laags, niets wreeds. Bij ‘onze’ Seneca vond Spiegel allerlei voorstellingen
verwant met die van zijn eigen christelijke levensopvattingen.
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249 De Jong en Vlaming hebben beiden een onjuiste interpretatie. Dat wordt mee
veroorzaakt door het feit dat zij achter ‘listich’ een komma plaatsen; het gevolg is
dat zij ‘listich’ als postpositum verklaren bij ‘diefsche geldsucht’. Het hs. heeft daar
geen komma en ik meen dat ‘listich’ bij ‘gelt kleijn-achters’ hoort. Allereerst de
context. Ik ga enkele verzen terug, naar vs. 243b-244. ‘zoo trekt de vroome
mensch/uijt aller menschen doen al siel-genott naar wensch.’ Let wel: ‘uijt aller
menschen doen’, dus uit het handelen van goeden en kwaden. De ‘vroome mensch’,
de integere mens, ziet in de maatschappij moord en diefstal. Hij ‘merkt’, hij neemt
de reacties van de mensen daar op waar. Er zijn de ‘gelt kleijn-achters’, de
verkwisters, dat zijn de mensen die geld onjuist gebruiken en dus niet als redelijk
oordelend aangemerkt kunnen worden, zij trekken leer uit dat handelen van dieven
en moordenaars, maar hun conclusie is averechts en vals, zij menen dat bedrog
toelaatbaar is. Uit datzelfde handelen komt de huiszorger, wel redelijk oordelend,
tot een tegengestelde conclusie, hij wordt er ‘voorzichtich’ door. Er staat dus: Hij
(d.i. de ‘vroome mensch’) merkt dat wrede moordenaars en geldzuchtige dieven de
verkwisters bedrieglijk maakt, en hen die de economie van het huisgezin behartigen
wijs.
267 Vlaming tekent aan: ‘Ziet, waekt en bid. Spreuk van Mr. Jacob Gysberti,
Notaris.’ Was deze notaris een tijdgenoot van Spiegel? Zeker is wel dat dit een
bekende bijbelplaats is, nl. Mark. 13:33. ‘Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet,
wanneer de tijd is.’ Zó luidt de vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
In de Willibrord-vertaling lezen wij: ‘Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij
weet niet wanneer het ogenblik daar is.’ Dit zijn moderne vertalingen. Spiegel heeft
als rooms-katholiek humanist vrij zeker de vulgaat gebruikt. Die heeft voor Mark.
13:33 ‘Videte vigilate et orate nescitis enim quando tempus sit.’ (Nova Vulgata
Bibliorum Sacrorum editio. Libreria Editrice Vaticana, 1979) Hier ligt de oorsprong
van Spiegels ‘siet, waakt, en bidt.’ De andere vergelijkbare plaatsen Matth. 24:42,
Matth. 26-41, Mark. 14:38, hebben geen van alle het ‘videte’, het ‘siet’. Zo de
overbekende plaats: ‘vigilate et orate ut non intretis in temptationem’ (Matth. 26:41
en Mark. 14:38. In de vertaling van het Bijbelgenootschap ‘waakt en bidt, dat gij niet
in verzoeking komt, in de Willibrord-vertaling: waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring
ingaat’. Uit het feit dat Spiegel juist Mark. 13:33 kiest, toont hoe gewichtig hij het
wakker zijn t.o.z. van de in vs. 266 genoemde activiteiten acht, gezien het manend
karakter van de bijbelplaats om niet ingeslapen te worden overrompeld door de
wederkomst van Christus.
281 Vlaming meent dat ‘achteloos’ staat voor ‘achteloosheijt’, hij beroept zich op
bk. III, 361, waar ‘vrouw sla-loos’ ook ‘achteloosheijt’ betekent. Dit kan bevestigd
worden door de komma achter ‘wenst’ in hs. en dr. Het hs. verbindt door komma,
gevolgd door het voegw. ‘en’ twee gelijkwaardige zinsdelen, hier dus twee
zelfstandige naamwoorden.
284 Een passus in Coornherts Wellevenskunste (II, V, 46 en 48) loopt parallel
met de inhoud van vs. 284. Het gaat om de kennis van ‘loghen ende van waarheyd’.
Dan gaat hij verder: ‘Maar hier toe behoeftmen het ghezichte des redelyckheyds,
het licht des verstandelyckheyds, die vlyt des andachticheyds ende de tyd der oeffe-
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ning. Maar alsmen ziet int licht met andacht, de dinghen recht verstaat ende men
die allengskens oeffent metter daad, dan verlaatmen de loghen, dan volghtmen de
waarheyd ende dan werdtmen dueghdlyck.’
285 Spiegel spreekt hier naar mijn mening als rooms-katholiek. ‘Haijrkoord', en
haijrcleed’ worden gedragen door de reguliere geestelijkheid, ‘denk-cedels’ zijn
lijsten van overledenen die men in gebeden moet gedenken. Ook ‘verscheijden
kerk-gebruijk’ kan daarin passen, verwijzend naar het uitgebreide ritueel in de
rooms-katholieke eredienst, ‘plaats, en tijd’ komen eveneens tot hun recht: de plaats
is de kerk, de tijd de vastgestelde uren voor de dienst. Spiegel vraagt: wat houdt de
mens af van de deugd? Het antwoord: slechte gewenning en achteloosheid.
Daartegen heeft men nodig zowel tegengewenning als ijver voor het gebed,
opwekking tot bespiegeling, en plaats en tijd voor deze activiteiten. Komaan, zegt
Spiegel, ‘hier zijn haijrkoord, en haijrcleed, d.w.z. trek het boetekleed aan, ge hebt
dan de tijd te overdenken in hoeverre ge tekort bent geschoten. Hier zijn
“denk-cedels”, kom tot rust, treed buiten uzelf in de gebeden voor overledenen. Hier
zijn “tal-gebeeden”, hier is “verscheijden kerk-gebruijk”, wend u tot de schatten der
kerk in haar rijkdom van gebeden, in haar door de traditie geheiligde riten. Allemaal
hulpmiddelen om leiding te geven.
303 Het beeld van de molen vinden wij ook bij Coornhert: Welleuenskunste, I, VI,
13. “Der ghedachten molen drayt onophoudelyck. Werpt daar inne ghoede terwe,
zy zal ghoed meel malen. Maar werpt ghy daar inne het kaf der schilderyen vande
naackte Venus, wat magh zy anders malen dan vierighe onkuyschheyd, brandende
begheerten end heete minne?” (Zie Wellevensk., ed. Becker, blz. 31, waar in een
noot een gelijkwaardig voorbeeld wordt genoemd).
350 Het oordeel komt na de berading, als het gaat zoals het behoort, schrijft
Coornhert in zijn Wellevenskunste (II, IV, 1 en 23) Het oordeel is “een willighe
toestemming of verwerping vande dinghen die byde reden vertoont ende byde
berading overweghen zyn.” Hoe belangrijk het oordeel is blijkt. “Want zo des
menschen oordeel is, zodanigh is zyn begeerte, zyn wille, zyn werck, wandel,
ghewoonte, ja de ghantse mensche zelve. Ist oordeel ghoed, zo wordt of is de
mensch ghoed; is dat quaad, hy wordt of is quaad.”
354 De betekenis van “bril waardeeringh” als verkeerd kijken (met de ogen) steunt
op het W.N.T. III, I, 1388: “Aan de Zaan daarentegen in gewijzigde opvatting:
verkeerd kijken, niet goed uit de ogen zien, met zijn neus kijken.” Komt vader daar
niet aan? Och, jongen je kijkt bril, Boekenoogen.’ Dit is maar één plaats en dus wel
heel incidenteel. De ‘bril waardeeringh’ als te maken hebbend met het kijken door
een bril, vindt steun bij Coornhert. In het tweede boek van zijn Wellevenskunste,
hoofdst. III spreekt hij over de berading, waardoor de waardering der dingen bepaald
moet worden. Eerst gebruikt hij het beeld van de weegschaal: met een valse schaal
kan men geen zuivere kennis krijgen. Dan vervolgt hij: ‘Zeker even zo weynigh als
iemand, ziende door een rode of blauwe brille (nu al verwe in zich hebbende), te
recht magh oordeelen vande verwen, ghemerckt oock witte, groene, ghele of andere
verwen door dien gheverwden brille ghezien zynde, voor zulcken ziender rood of
blaeu zullen schynen te wezen, zo weynigh magh iemand nu al in een waan of mey-
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ning van eenighe zaken staande, te recht daar af oordeelen.’ (II, III, 12). De conclusie
mag wel zijn dat de ‘bril waardeeringh’ een waardeering is tot stand gekomen door
een berading die beïnvloed wordt door het kijken door een gekleurde bril.
442 Wat Spiegel hier en in de volgende verzen over de kennis meedeelt is zeer
summier. Laten we de beschouwingen van Coornhert te hulp roepen. Die handelt
uitvoerig over de kennis in de Wellevenskunste II, V. Hij begint met de beschrijving
van de verschillende vormen van kennis, veertien in totaal. Ik licht er steeds die uit
die bij Spiegel voorkomen. Wanneer ‘weet’ de mens? Als zijn kennis berust op ‘ware,
zekere ende noodzakelycke voorstellen (= praemissen), ghenomen uyt ontwyfelycke
bewyzinghen, 'tzy dan uyt verzochtheyd, uyte beginselen der betrachtinghen of
uyten wet der naturen (II, V, 11). Kennis uit waan. Coornhert geeft daarvoor een
anecdote. De Griekse schilder Parrhasius had een gordijn zo natuurgetrouw
geschilderd, dat een andere schilder Zeuxis meende dat het voorhangsel echt was.
Parrhasius verzocht hem het gordijn opzij te schuiven, opdat hij het schilderij dat hij
waande daar te zijn kon bewonderen. ‘Dit toestemmen dat daar schilderije achter
was, is waan. Zo konnen de welsprekende luyden een loghen met waarschynende
woorden zo kunstelyck beschilderen, dat de meeste luyden de zelve wanen waarheyd
te wezen.’ (II, V, 10). Spiegel noemt nog een derde geval, waarbij een waarschijnlijk
bewijs aanwezig is, het ‘vermoeden’. Een ‘vermoeding’ ziet Coornhert zo: ‘ghemerckt
die man beroydelyck ghekleed is, zo mocht hy wel arm zyn.’ (II, V, 9) ‘Hoedanich’
is de kennis? Zij is nuttig of niet. Kennis is nuttig, als de mens tot ‘ware
godsvruchticheyd’ wordt gebracht, Doet zij dit niet dan heeft zij geen betekenis (II,
V, 40). ‘Waar heen’ heeft blijkbaar te maken met de volgende passus bij Coornhert
in II, V, 48: Om de ‘loghen’ te verlaten de ‘waarheyd’ te bemachtigen, heeft men
drie dingen nodig: aandacht, juiste kennis der dingen en oefening. ‘Dan ismen
ghescheyden uyten duysteren nacht van onwetenheyd, gheghaan door schemerighe
twyfel des wanen ende ghekomen inden dagh des klaren wetenschaps.’ Wat kennis
is zegt Spiegel zelf in vs. 447. Dat ligt dicht bij Coornherts definitie: kennis is ‘een
warachtigh verstand der dinghen, te weten een ontwyfelyck begrip des ghemoeds
door zekere redene ende oorzaken vanden dinghen diemen weet.’ (II, V, 14). Ik
neem de ‘kracht’ en ‘hoe onwis, hoe gewis’ samen. Coornhert voert hier de
tegenstelling tussen geloven en weten in. Beide berusten op kennis, maar die heeft
niet van ieder van de twee dezelfde kracht. Alles wat men weet is waarachtig, alles
wat men gelooft niet. ‘Want men ghelooft wel loghen die anders schynt dan zy is,
maar men weet waarheyd die niet anders is dan zy haar vertoont.’ (II, V, 22).
Het geloven vertoont ons in de gedachten het beeld der dingen dat vals of juist
is, maar het weten toont ons het wezen der dingen zelf. Het weten verwerpt dus het
zondige en kiest het goede. Men kan geloven dat iets bestaat wat er niet is, maar
het is onmogelijk dat geweten wordt wat er niet is. Zo is niet de kennis waarop het
geloof berust, maar wel de kennis waarop alle weten berust krachtig in haar werking.
‘Zo is dan niet alle gheloove, maar wel alle wetenschappe zo krachtigh in zyne
werckinghe, datter uyt wordt het ghene men voor heeft te doen worden, twelck zich
vertoont in huer beyder vruchten. Want alle wat het gheloove
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hoopt te verkryghen en kryghet niet, maar wat iemand weet te hebben, dat heeft
ende bezit hy ghewisselyck.’ (II, V, 28). De verdeling is al ter sprake gekomen. Het
doel waartoe met kennis begeert, is zeer verschillend. Weten om het weten is
‘onnutte weetzucht’. Wetenschap om die te verkopen is ‘ghierighe gheldzucht’.
Weten om als verstandig aan gezien te worden is ‘ydele hovardije; maar daart weten
werdt begheert om zelfs beter te worden, is wysheyd; ende begheerlyckheyd na
wetenschappe om anderen te stichten, is jonstighe liefde.’ (II, V, 41).
445 In ‘Wie zoo Sokratiseert’ wijst ‘zoo’ naar de inhoud van de voorgaande verzen,
d.w.z. naar de overwegingen, naar de afwegingen van wat van waarde is, en wat
tot de nutteloze dingen behoort. Dit leidt tot bezinning, die hem van waan-al-wetende
recht ootmoedig maakt, waardoor hij zijn deplorabele toestand leert inzien. Spiegel
noemt dit ‘sokratiseren’, omdat Socrates - volgens Spiegels opvattingen - steeds
bezig was in eigen ziel te graven.
459 In ‘zenuwpijpgens’ moet de uitgang ‘gjen’ vermoedelijk uitgesproken worden
als ‘je’, (zie A. van Loey, Schönfeld's Historische Grammatica v.h. Nederlands, blz
222) Het woord komt ook bij Coornhert voor: ‘Nopende nu de kracht der ghevoelycke
dinghen, die werd inwendelyck bevrucht met de ghedaanten uyt elck vande vyf
uyterlycke zinnen, die elck de huere zaayen inde verbeeldinghe. Dit zyn lydelycke
ende ghevoelycke ghedaanten, tastelycke als lichamen, zienlycke als verwen,
hoorlycke als stemmen, smakelycke als zoete ende zuire, ende rieckelycke als
stancke ende lieflycke roken. Alle welcken verscheydenheyden van ghedaanten
door die ghevoelycke zinnen (als door pypkens) ghevoerd werden inde herssenen,
schilderende alzo die verbeeldinghen.’ (Wellevensk. I, II, 14) Heeft Spiegel de term
van Coornhert overgenomen? Het moet niet ondenkbaar geacht worden, zeker
spreekt het voor intensieve contacten tussen hen beiden.
463 ‘Der zinnen proef’ is ‘enkel’, enkelvoudig, het object is aanwezig, de ‘gedaante’,
en het beeld daarvan wordt door het begrip, d.i. de gemene zin, die alle zintuiglijke
waarnemingen ontvangt en naar zintuig scheidt, doorgegeven aan de verbeelding,
die het a.h.w. projecteert - schildert zegt Coornhert -in het gedacht, ‘zoals het is’,
niet gemodificeerd als de verbeeldings beelden, dat zijn beelden (voorstellingen)
door de verbeelding geformeerd zonder aanwezigheid van het object. De verbeelding
‘verbeeldt meer beelden’, d.w.z. meer dan worden aangereikt door het begrip.
Tegenover de proeve van de zintuigen zijn deze niet ‘enkel’, minder ‘zeeker’, minder
betrouwbaar, ze wijken af van de werkelijkheid van de zintuigen, ze zijn ‘fantastisch.’
Daarom zegt Spiegel in vs. 464: wees bevreesd voor wat de verbeelding met haar
beelden doet, wantrouw haar activiteiten. Op de schalen van de weegschaal worden
de argumenten gelegd en het oordeel - Spiegel zegt het ‘vonnis’ - afgelezen. Waarom
moeten wij daarvoor bevreesd zijn? Wel, de verbeelding is, wanneer zij los staat
van de werkelijkheid, een vrij scheppende kracht, die verkleint, vergroot, toevoegt,
wegneemt, en dat soms in groteske vormen.
477 Welke is de betekenis van vs. 477-478? Spiegel begint met het vaststellen
van enkele zekerheden. Bezinning zal de onwetendheid verhelderen; niet weten
brengt hoogmoed voort. De ‘reenwik’, d.i. het wegen van argumenten tegen elkaar
van de rede richt niets uit, als er van tevoren misverstand bestond. Dat misverstand
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hecht zich aan de schijn van de waarheid. ‘Waarschijnlijkheijt’, d.i. het op waarheid
gelijkende, maar dat niet is, kan zich ontplooien door het tekortschieten van de
berading, en (ver)wordt tot een hoogmoedig oordeel door het bedrog van de vroeger
ingeprente leer.
543 De Jong meent ‘grontkennis is subject ... 't Ndl. Wdb. (V 970) vertaalt met:
‘grondige, volkomen kennis, maar noemt deze beide plaatsen [ook I, 556: grond-kund
F.V.] duister.’ Is deze plaats inderdaad zo duister? Heeft De Jong gelijk met zijn
opmerking dat ‘grondkennis’ subject is? De ‘gront-kennis’ in vs. 543 staat tegenover
de ‘beeldende kennis’ van vs. 534. Kennis is in deze context een kernwoord. Een
mens moet die bezitten om door berading tot oordelen te komen. Primair bij alle
handelen is de kennis waarvan de mens uitgaat. De kwestie is dus: hoe staat het
met die kennis, en de belangrijkste vraag hierbij is, waarop is zij gegrond. Spiegel
meent dat zij meestal wankelbaar, onzeker is: wij oordelen als de blinden over de
kleuren. Wij beroepen ons doorlopend op morele begrippen als goedheid, waarheid
(vs. 525-526), maar het is slechts lippendienst. Zij zijn beelden in onze geest,
waarmee wij spelen, maar er staat geen werkelijkheid achter. Waar is de zuivere
goedheid? Gods goedheid laat de zon schijnen over goeden en kwaden. Ook al
verwerpt iemand de werking van geneeskrachtige kruiden, toch zullen die hem beter
maken. Zó is de aard van de goedheid. De mens kan die tot werkelijkheid maken:
hebt ge uw vijanden lief, vergeldt ge kwaad met goed? Kunt gij dat blijk, die
gezindheid doen heersen in uw geest, dan zal die u ‘gront-kennis’, d.i. vaste, zekere,
niet bedrieglijke kennis geven. Immers, de dingen die wij beleven, die wij in praktijk
brengen - zoals het vergelden van kwaad met goed - die tellen alleen als waarheid,
het fundament van kennis.
561 De verzen 560-561 sluiten nauw aan bij wat Coornhert over de berading zegt.
Zie hiervoor de aant. bij vs. 200 van dit boek.
562 Wat betekent ‘partij’ hier? Het woord kan gebruikt worden voor een groep
van personen met eenzelfde - meestal politiek-sociaal - doel. Aan een dergelijke
groepering is een gemeenschappelijk standpunt inherent. Een partij kan ook iemands
aanhang zijn, dan is er eveneens sprake van een bindend standpunt. ‘Misverstands
partij’ is de partij van het misverstand, die het misverstand aanhangt en dus een
bepaald ingenomen standpunt, waarmee de partij zich vereenzelvigt. De stap is nu
niet meer zo groot om ‘voorigh misverstands partij’ weer te geven door ‘het standpunt
van het vroegere misverstand’.
567 De Jong keurt de redactie van het hs. beslist af: ‘waghe, niet als in Hs.H.
waghen’. ‘Waghe’ = weegschaal, en De Jong verwijst daarbij naar bk. I, vs. 464 en
467. Een verdere argumentatie ontbreekt. Ik ben niet zo zeker van het ongelijk van
het hs. Ik geef toe dat in vs. 464 en 467 gesproken wordt over de ‘weegschaal’ van
de berading. Toch impliceert dit niet dat in vs. 567 niet van een ‘waghen’ sprake
zou kunnen zijn. Bovendien, er staat het werkwoord ‘stieren’, en dat past wel
allereerst bij een ‘waghen’, meer dan bij een weegschaal, al zou ik niet bij voorbaat
de mogelijkheid willen uitsluiten. Nog een argument: waarom de meest voor de
hand liggende verklaring: het ‘sturen van de wagen van de berading’ te verwerpen
voor een minder aannemelijke: het ‘sturen van een weegschaal’?
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580 Er zijn enkele spreekwijzen die verband houden met de voorbereidingen die
aan een reis voorafgaan en waarin de poort een rol speelt. Die voorbereidingen
waren noodzakelijk voor een succesvol verloop van de reis. ‘Tot buijten de poort is
een goede dag reysen.’ ‘Die heeft een goet stuk weghs getrocken, die de poort is
uytgegaen.’ (W.N.T. XII, II, 3348). In vs. 580 slaat: De eerste dagreis is voorbij mach
= kan men wel zeggen, als men de poort uit is. Dus: als men éénmaal de poort uit
is, volgt de rest wel. Overdrachtelijk: een goed begin is het halve werk. Dit slaat op
wat Calliope gepresteerd heeft, het eerste boek is af.

Aantekeningen bij Taleye
3 Het begin van het tweede boek stelt dadelijk de betekenis van een juiste tekst. In
het hs. heeft vs. 3 ‘het wenschelijke licht’ en vs. 4 ‘des Werelts groote licht’. De
kopiist heeft ongetwijfeld in zijn legger gevonden wat hij neerschrijft. Na de sombere,
duistere nacht is de gedachte aan het ‘wenschelijke licht’ een volkomen natuurlijke
reactie. ‘Des Werelts groote licht’ was een bekende metafoor voor de zon. Maar zo
ontstond rime riche. Dat heeft iemand in de tekstoverlevering, waarvan de druk-1614
het eindresultaat is, willen wegwerken. ‘Het wenschelijke licht’ werd ‘het wenschelijk
gezicht’, hetgeen volgens De Jong betekent: het wenselijke (weer)-zien van de
stralen van de zon. Nu luidt vs. 3 als volgt: ‘Ons aarden kreijs genaakt het
wenschelijke licht’, het wenselijke licht nadert het door ons bewoonde deel van de
aarde. Duidelijk, maar dat gaat niet op voor het wenselijke gezicht! Of moet ik
‘gezicht’ letterlijk opvatten: het aanzien van de stralen? Ook vreemd! Ik kan mij niet
indenken dat Spiegel iets zo vaags, zo dubieus zou schrijven. Ik geef dan ook de
voorkeur aan de redactie van het hs.: die is gewoon, en daarom aanvaardbaar: na
het donker van de nacht het licht dat door ons gewenst wordt. In vs. 4 wordt ‘des
Werelts groote licht’ vervangen door ‘des Hemels grote licht’. In de redactie van het
hs. wordt de zon gezien als het centrum van de wereld, het heelal, de kosmos. De
voorstelling die wij in de druk vinden gaat uit van een aarde, waarom heen zich de
hemellichamen - ook de zon - wentelen. Dit lijkt mij een geocentrische visie, die van
het hs. een heliocentrische. Spiegel kan die zeker gekend hebben. In de druk spreekt
een meer eenvoudige geest.
10 De waterbeheersing was in Spiegels tijd minder goed dan heden ten dage.
Gedurende de herfst en winter tot in het voorjaar stonden veel velden onder water
en deden dienst als boezem. In het begin van deze eeuw had het lage midden van
Friesland nog die functie, grote delen ervan stonden 's winters onder water.
Van ouds bestonden er uitdrukkingen waarin veld zonder lidwoord verbonden
was, met andere woorden, bv. an weghe ende an velde, zie hiervoor Mnl. Wb. VIII,
1385 en W.N.T. XVIII, 1463. Naar analogie van deze verbindingen zal Spiegel ‘van
natte veld en boomen’ gevormd hebben.
23 De bedoeling van dit vers is: de aarde brengt voort, voedt en neemt terug. Dat
kan men duidelijk waarnemen. Die duidelijkheid schuilt in het tasten en zien, de
beide uiterste polen van ons waarnemingsvermogen. De tastzin is het ‘materiële’

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

219
zintuig, waarop wij ons vooral verlaten, het gezicht is het ‘hogere’ zintuig, het meest
geestelijke. Tezamen geven ze grondige informatie, en dat is de bedoeling van
Spiegel. De mens moet diep doordrongen zijn van deze kringloop, immers, vs. 29
zegt het ons: God wil in Zijn goedheid door deze ‘beurtveranderingh zeegenen’ d.i.
alles in stand houden, bewaren. Gods voorzienigheid wordt in het licht gesteld. Niets
geschiedt vergeefs, niets gaat verloren, en dit procédé is als een letter in Gods
wonderlijke boek der natuur.
43 De Jong meent: ‘Men kan aannemen, dat de buigingsuitgang van “stom” door
elisie is weggevallen, ... Ofwel Spiegel heeft slechts aan het eind van de als eenheid
gevoelde woordgroep de buigingsuitgang gezet.’ Ik ben van oordeel dat deze
veronderstellingen onjuist zijn: ‘stom’ heeft geen buigingsuitgang verloren, (een)
stom = een stomme, ‘stom’ is dus een zelfst.nw. Een voorbeeld: ‘Waerom zijt ghy
dus treurich, stil als een stom van wesen?’ Coornhert, Odyss. 1, 67a (W.N.T. XV,
1874). ‘Vreemde’ heeft geen buigingsuitgang gekregen, (een) vreemde = een
vreemdeling. Vele bijv.nw. in het Mnl. eindigen op ‘e’, waaronder ‘vreemde’. A. van
Loey, Middelnederlandse Spraakkunst I, Vormleer, blz. 27-28. ‘Vreemde’ is hier een
gesubstantiveerd adjectief.
53 Spiegel had een één-lettergrepig woord nodig om het juiste aantal syllaben
van het vers - 13 in dit geval - te verkrijgen, Hij kiest het woord ‘welt’. Dit is
ongetwijfeld een geleerden-woord. ‘Welt’ werd beschouwd als Germaans - Kiliaen
vermeldt het als zodanig, s.v. wereld - en daarom aanvaardbaar. In die tijd kwam
de taalverbastering niet uit het oosten, maar uit het zuiden. Coornhert in zijn voorrede
van zijn vertaling van Cicero's De officiis zegt het zó: ‘onze nederlantsche sprake
(is) binnen veertich jaren herwaarts alsoo verkeert ende gheraetbraect, dat sy meer
gemeenschappe heeft metten Latijnen ende Franchoysen, dan metten
Hooghduytschen, daer sy uit ghesproten is.’ En Spiegel zelf was in zijn Twe-spraack
ondubbelzinnig: ‘Int verryken onzes taals, zoud ick verstaan datmen uyt elcke
verscheyden Duytsche spraack, ia uyt het Deens, Vries, ende Enghels, de
eygentlyckste wóórden behóórde te zoecken...’ (Twe-spraack, ed. Caron, blz. 63).
Het gebruik van ‘welt’ was dus geen ketterij voor bewuste taalbouwers.
110 Het vijgeblad moet iets bedekken en verbergen, en wil de onschuld
handhaven. Het eerste mensenpaar at van de verboden vrucht. ‘Toen werden hun
beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren
aaneen en maakten zich schorten.’ (Gen. 3:7). De passus ‘vijgeblatt ... natuijrs’
spreekt van onschuld en schuld geven: het is de schuld van de natuur, zo zijn wij
nu eenmaal, maar het vijgeblad getuigt van onze onschuld. Maar het vijgeblad is
‘doortraalijt’, d.w.z. men kan door de tralies heenkijken en de werkelijkheid zien: er
is geen onschuld, en het laken van de natuur geschiedt ten onrechte. De natuur is
algoed, een verlengstuk van Gods algoedheid. Niet zij is schuldig aan ‘dit quaat’,
de onderlinge strijd van het mensdom, zij is ‘valsch oorzaak’, de onware oorzaak.
De werkelijke oorzaak van het ‘blameeren des algoeden natuijrs’ ligt in de door
‘aldus’ aangekondigde passus: kort samengevat: in menselijk egoïsme.
115 De mythe van een gouden oertijd was een geliefd thema in de renaissance.
Het kwaad was en is een probleem van alle tijden. Toch droomt de mens van een
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schuldeloze aera, òf in het verleden, òf in de toekomst. Zó geformuleerd is het
duidelijk dat het gaat om een moreel gegeven. In die zin hanteert Spiegel het. De
mythe behoort tot een cluster van voorstellingen dat in de Europese geschiedenis
een belangrijke rol speelde en nog speelt, nl. die samenhangend met het
vooruitgangsgeloof. Het is niet de bedoeling hier een uiteenzetting over dit probleem
met al zijn implicaties te geven, waaronder vooral de vraag wàt nu eigenlijk is
vooruitgegaan, of gelijk gebleven, of teruggevallen is. Wat wij generaliter onder
vooruitgang verstaan: een toestand van sociale, politieke, en culturele vrijheid, met
als basis materiële welstand, zonder oorlogsdreiging, die uitgaat boven die van de
voorafgaande periode, en die zich beweegt naar een ideaal eindpunt. Deze visie
begon pas laat in de zeventiende eeuw op te komen. Daarvóór was de christelijke
eschatologische gedachte te krachtig en beantwoordde te zeer aan de geestelijke
verlangens van de Europese mens dan dat de weg vrij gemaakt kon worden voor
een wetenschappelijke benadering van het probleem. Het was de renaissance zeker
niet onwelgevallig dat er een parallellisme bestond tussen de paradijselijke staat
van het bijbelse eerste mensenpaar en het ‘leven onder Kronos’, zoals de Grieken
het formuleerden, en de Saturnia regna, de prima eatas, de aurea aetas van de
Romeinen. Waar heeft Spiegel zijn kennis van de gouden tijd en de volgende
perioden opgedaan? Bij Hesiodus? Het zou kunnen, die spreekt erover in zijn Werken
en Dagen. Maar het is waarschijnlijker dat hij geput heeft uit Ovidius' Metamorphoses.
Dit werk van Ovidius was zeer geliefde lectuur en een bron van mythische verhalen.
In bk. I geeft Ovidius een beschijving van de vier tijdperken. Het lijkt mij niet, dat
Spiegel iemand rechtstreeks volgt. Het zou kunnen zijn dat Spiegels ‘eerste tijt’ (vs.
115) een reminiscentie is aan Ovidius' Metam. I, 89; Aurea prima sata est aetas ...,
en in zijn bedreigde ‘Huijs Heer’ aan Metam. I, 144b: non hospes ab hospite tutus.
In feite is dit van weinig betekenis, van meer belang is dat Spiegel zijn beschouwing
over de zelfzucht van de mens plaatst in een mythisch perspectief ontleend aan de
klassieke oudheid. Het bewijst hoe zeer Spiegel zich dit erfgoed heeft eigen gemaakt.
Voor de vooruitgangs-idee zie men: Dictionary of the History of Ideas. dl. III, Progress
in Classical Antiquity en Progress in the Modern Era. blz. 623-650. Goed is ook:
The Idea of Progress in het knappe boek van Joseph Anthony Mazzeo, Renaissance
and Revolution. The Remaking of European Thought. London, 1967. Bij beide
stukken zeer ruime literatuur-verwijzingen.
116 ‘D’ eerste tijt' en t' bosch leuen' brengen ons terug naar de origine van de
mens. Een voorstelling hiervan vinden wij in bk. V van Lucretius' De Natura Rerum
en bij Vitruvius in zijn De Architectura libri decem, door Boccaccio in zijn Genealogia
Deorum, in het gedeelte dat gaat over Vulcanus als 37ste zoon van Jupiter en Juno,
vertaald. Daar vindt men beknopt de vroegste geschiedenis van de mens. Het luidt
vrij weergegeven zó: Volgens oude overleveringen werden de mensen in wouden,
grotten en struikgewas geboren, en hielden zich met rauw voedsel in leven. Eens
vatten ergens bomen vlam, doordat bewogen door heftige stormen hun takken tegen
elkaar wreven. Zij die in de nabijheid woonden, vluchtten in paniek. Later toen de
wind bedaard was, naderden ze het vuur en ondervonden de strelende
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warmte. Ze hielden het gaande, haalden anderen erbij en toonden met gebaren het
nut ervan. Daarbij werden ook klanken uitgestoten. Toen men die dagelijks gebruikte,
ontstonden zo namen voor bepaalde zaken, en kwam men tot spreken. De taal was
geboren. Door de ontdekking van het vuur formeerde zich de menselijke
maatschappij, waarbij de taal die de mens boven de dieren verhief, grote diensten
bewees. Bovendien, hij ging rechtop lopen, niet omlaag kijkend, maar omhoog naar
de heerlijkheid van het heelal en de sterren. Nu de mensen gemakkelijk hun handen
konden gebruiken, en konden zeggen wat zij wensten, begonnen zij allerlei dingen
te maken. Sommigen groeven holen, anderen maakten met leem en takken, net als
de zwaluwen, verblijfplaatsen om zich te beschermen.
In de passus van vs. 40 tot vs. 120 behandelt Spiegel deze materie. Zijn ‘bosch
leuen’ vindt er zijn oorsprong, zijn beschouwing over het ontstaan van de taal is
ermee verwant, het ‘huijsselijk gebouw’, vergeleken met de activiteiten van de
zwaluw, loopt ermee parallel. De opmerkingen over het gedrag van mens en dier
vertoont affiniteit met Montaigne's Apologie de Raimond Sebond in de Essais (bk.
II, XII). De dieren, zo betoogt Montaigne, gedragen zich overeenkomstig de normen
die de natuur in hen gelegd heeft, de mens overtreedt door eigenzinnigheid en waan
voortdurend haar wetten. Hij belaagt zijn soortgenoten op de meest arrogante wijze,
terwijl in het dierenrijk slechts de noodzaak om te leven de onderlinge verhoudingen
bepaalt.
122 Hercules als morele held was door de stoïci gemodelleerd. Dat stond in
verband met het feit dat hij bekend stond als de overwinnaar van monsters en
tirannen die de gemeenschap terroriseerden; hij was de weldoener van de mensheid,
de beschermer van de orde. Ook was hij het hoogst denkbare voorbeeld van
grootheid van ziel, van standvastigheid, van zelfopoffering, van het streven naar
het allerhoogste. Hij was het symbool van het stoïsche gevoel van plicht tegenover
de gemeenschap. Zó nam de renaissance de figuur van Hercules over. Factoren
die dit bepaalden waren de renaissancistische bewondering voor de heroïsche
mens, de integratie van de stoïsche houding in het leefpatroon, de belangstelling
voor ethisch-psychologische problemen, misschien kan men beter zeggen de
worsteling hiermee. Onder het laatste aspect functioneert de keuze van Hercules
op de tweesprong. Symbool van de antithese deugd - lust, één van de hoofdmotieven
van de Hert-spiegel.
De lust, verzinnelijkt in een aantrekkelijke vrouwengestalte, die wijst naar een
brede, gemakkelijk begaanbare weg, tracht Hercules te verleiden met haar
schoonschijnende bekoringen. De deugd, verzinnelijkt in een ingetogen
vrouwengestalte, die wijst naar een smal, moeilijk te volgen omhoog leidend pad,
stelt hem in haar strengheid bezwaarlijke, maar heroïsche daden in het vooruitzicht.
De keuze is nauwelijks een keuze, immers, zij wordt gedicteerd door de tegenstelling
deugd - lust in haar absoluutheid, waarbij de eerste het aureool van de morele
voortreffelijkheid draagt. De symboliek is volkomen adequaat aan Spiegels
gedachtenconstructies, waarin schone schijn en werkelijke deugd tegenover elkaar
worden geplaatst. (Over de heroïsche mens en de rol van Hercules in de
Nederlandse letterkunde van de vroege 17de eeuw zie men: F. Veenstra, Een litterair
kunstrechtelijk triumviraat en heroïche poëzie. Groningen. 1970).
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124 De Jong meent: ‘Orpheus kunst’ = t'burgerlijk bestier'; hij verwijst naar IV,
209-210. Dat ‘Orpheus kunst’ tot het burgerlijk bestuur leidt, is juist. ‘Orpheus kunst’
doet het volk bijeenkomen, staat er. Maar daarom mag men ‘Orpheus kunst’ nog
niet gelijk stellen met het burgerlijk bestuur. Zij is niets anders dan de dichtkunst,
vergezeld van de klank van een muziekinstrument. De ethische kracht van de
muziek, vocaal en instrumentaal, was een belangrijk gegeven in de Griekse cultuur,
(men zie Edward A. Lippman, Musical Thought in Ancient Greece. New York/London,
1964, vooral het tweede hoofdstuk: Theories of Musical Ethics, waarin een citaat
uit Plato's Symposium 215b-216b, waarin Alcibiades Socrates' gebruik van het
woord gelijk stelt aan de kracht van Marsyas' muziek door instrumenten). Ook
Coornhert ziet de functie van Orpheus zo. Hij spreekt over de vijandschap die de
mensen maakt als leeuwen, beren en wolven, wild, wreed en bloedig, terwijl de
vriendschap zulke wilde dieren tam en vriendelijk maakt. Dan gaat hij verder: ‘Dit
hebben de Poëten ghemeynt met hueren Musicalem Orpheum, die door zynen
zoeten Harpe, vermids die konstighe vereenighinghe vande verscheydenheyd der
grove, middelbare ende kleyne stemmen in een eendrachtighen ende lieflycken
gheklancke, oock den wilden, fellen ende wreden dieren hem als zachtmoedighe
lammeren dede na zich volghen’. (Wellevensk. IV, XIV, 7). Men zie ook Hoofts
Reden vande Waerdicheit der Poesie. Ed. P. Tuynman.
135 De werelt-geschiedenis werd in zeven tijdvakken, ‘eeuwen’ - vgl. Lat. aevum
= tijdvak - verdeeld. De eerste eeuw liep van Adam tot Noah, en zo verder. ‘Die
sevenste euwe ... dats de euwe, die altoes duert in ewechede beide int scoene
hemelrike ende in die hille.’ (zie Mnl. Wb. II, kol. 758. Het is een citaat uit Boendales
Der Leken Spieghel).
134 De ‘wet der Natuijren’ wordt omschreven in vs. 138: alle schepsels zoeken
‘heijl’, vermijden ‘quel-bederf, d.i. ze streven naar zelfvervulling, naar zelf-realisatie,
naar een optimale vorm van hun bestemming door God vastgesteld, door de natuur
tot stand gebracht. Zie Inleiding, blz. LXXXIX
145 De zeelt of louw zou zieke vissen en ook mensen door aanraking kunnen
genezen. In het W.N.T.i.v. louw is een citaat uit Smyters Epitheta opgenomen: ‘Men
zegt dat de ghequetsten Snoeck zich teghen de Louwe wrijft, ende door dien middel
syn wonde ghenesen wordt.’
162 Men kan dit vers niet begrijpen en niet los zien van de humeurenleer. Er zijn
vier humeuren: bloed, flegma, gele gal en zwarte gal. Ze zijn verbonden met de
primaire eigenschappen: Heet, koud, vochtig en droog. Bloed, het belangrijkste
lichaamsvocht, is heet en vochtig. Het geeft kracht en kleur aan het lichaam en
brengt de spiritus - de traits d'union tussen lichaam en ziel - voort. De jeugd en de
volwassen leeftijd tot aan de ouderdom worden gekenmerkt door een overvloedige
hoeveelheid bloed en de eigenschappen heet en vochtig, de ouderdom daarentegen
door de eigenschappen droog en koud met een overmatige hoeveelheid zwarte gal.
Op hogere leeftijd zijn de mensen ook veel trager, bewegen zich minder, en
verergeren daardoor hun complexie, hun lichaamsgestel. Een evenwichtig mengsel
van lichaamsvochten uit zich in gezondheid. Ziekte ontstaat door ontregeling van
dat evenwicht door de overheersing van één der humeuren. Onthoudt de
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mens zich van beweging, dan verzwakt zijn lichaam. Zijn hete en vochtige complexie
zal overgaan in een koude en droge. In ‘t'leefbaar heet’ is ‘heet’ een gesubstantiveerd
bijv.nw.; ‘leefbaar’ = het leven in zich dragend, het levenskracht gevend. De hele
woordgroep betekent: de levenskracht gevende warmte. ‘Lijfvoedig’ is een achter
geplaatst bijv.nw., het geeft complementaire informatie; ‘t'leefbaarheet’ is iets
essentieels, ‘lijfvoedich’, het lichaam (of het leven) voedend is iets bijkomstigs, nodig
om het lichaam te behoeden voor de eigenschap ‘koud’.
179 Wat betekent ‘d'angstvloo voor gebrek’? De Jong geeft het volgende
commentaar: ‘Vlaming meent, vlo = vluchtig, schuw, wschl. op gezag van L. Meyers
Woordenschat III. Deze betekenis is van elders niet bekend daar voor zover bekend
vlo maar in één betekenis voorkomt (= pulex), lijkt de volgende verklaring niet
onmogelijk: d'angst vlo voor gebrek = de angstprikkel voor gebrek, die is (irriterend
als) een vlo. Vlo is dan metafories gebruikt.’ Ik wil niet zeggen dat deze interpretatie
afgewezen moet worden. De Jong vergist zich echter wel, als hij zegt, dat vloo maar
in één betekenis voorkomt. In het Mnl. Wb. IX, kol. 647 staat het zelfst.nw. ‘vloe’
(vlo), verwant met het Eng. ‘flue’ = dons, pluisjes, en het Westvl. vluwe, vluie: donzige
wol aan de toonkant van het laken, Ndl. ‘vleug’. Ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten
dat dit woord ‘vlo’ in ‘angstvloo functioneert in die zin dat de ‘vloo’ van angst als een
waas over de ziel ligt. Alleen die blijft hypothetisch, bewijsplaatsen kan ik niet
aandragen.
183 ‘De Natuijr-lust heeft een eijnd’, houdt ergens op, daar waar de natuur haar
bevrediging vindt, de ‘waan-lust’ is nooit verzadigd. De gedachtengang is zó
gestructureerd: lust-begeren-bevrediging. Coornhert zegt het aldus: ‘... zo dat de
lust ghaat voor de begheerten ende die begheerten voort verkryghen van
'tbegheerde.’ (Wellevensk. VI, III, 3). Hij gaat verder: ‘Zo bestaat lust int anschouwen,
maar blydschap int ghenieten vande ghewaande of ware schoonheyd of ghoedheyd.
Deze lust is een zoete anlockinghe om te begheren 'tgheen men waant of weet
ghoed of schoon te wezen.’ (Wellevensk. VI, III, 4). Hierin is de ‘Natuijr-lust’ en de
‘waanlust’ gegeven. Spiegel veroordeelt het egoïsme vooral op sociale gronden:
het overmatige dat iemand zich toe-eigent wordt een ander onthouden (vs. 190).
Deze opvatting loopt parallel met die van Coornhert. ‘Dan eetmen om ghezondelyck
te leven, maar men leeft niet om leckerlyck te eten; dan groetmen Venus, niet om
'tlustigh ghevoelens, maar om die lieve vruchtghens wille, ende dan drincktmen,
niet om 'tverstant inde dolle wyn te begraven, maar om die dorre dorste matelyck
te laven. Zo stercktmen 'tlichaam om den naasten te dienen ende Gode te
ghehoorzamen. Die tot dien eynde huer lust betemmen hebben het edelste eynde
voor. Want deze het bespaarde bewaren, niet in bodemlooze kisten, maar in
hongherighe buycken.’ (Wellevensk. VI, V, 16-17).
185 Om de excessieve uitersten van rijkdom en armoede in de staat uit te bannen,
wilde Plato, als grens van de armoede, aan iedere burger een vastgesteld bedrag
ter beschikking stellen. De autoriteiten en burgers met inzicht moesten zorg dragen
dat iemand er niet onder terecht kwam, naar boven mocht men twee-, drie-, en
viermaal zoveel bezitten. Alles wat daar boven uitkwam moest aan de staat worden
afgestaan. (Wetten, 744 d-e, en 745a).
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186 ‘Verzamelt u geen schatten op aarde ... verzamelt u schatten in de hemel ... gij
kunt niet God dienen èn Mammon.’ (Matth. 6:19, 20, en 24). Zo predikt Jezus in de
bergrede. ‘Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of
drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer
dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?’ (Matth. 6:25).
192 Kiliaen heeft ook ‘vreckaerd’. Het zal wel zo zijn dat in de schrijftaal, meer
algemeen in de verzorgde taal, ‘vrekkaart’ gebruikelijk was, in de spreektaal, in de
taal van het gewone volk ‘vrekker’. Daarnaast bestond in het Mnl. het zelfst.nw.
‘vrec’, dat wij nog altijd kennen in de zin van gierigaard.
195 De verzen 195-196 zijn een vrije weergaven van Matth. 6:26 en 28-29. ‘Ziet
naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen
in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? ...
En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij
arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid
niet bekleed was als een van deze.’
257 De betekenis van dit vers is wel: stel u tevreden met uw aardse
omstandigheden, en met alles wat u in uw leven wedervaart. Christelijke en stoïsche
ethische principes vermengen zich hier. De tijd, het vlieten van de tijd, de snelle
voortgang, het niet achterhaalbare waren dankbare objecten van overdenking van
moralisten, als de stoïci en de christenen. ‘De tijt is al alleens’ (vs. 249) zegt Spiegel,
de tijd is altijd gelijk, het ligt aan de mens, wat hij ermee doet. Zo oordeelt ook
Seneca in brief XXXII, 4. Kom tot een vaste gemoedsgesteldheid, raadt hij Lucilius
aan, wanneer je rustig en kalm alles aanvaardt, heeft de tijd geen vat op je, ben je
zonder zorgen voor de dag van morgen, ‘crastini neglegens’, ‘quelt u geenen
morghen’ (vs. 261), zó Spiegel. Maar het zijn evenzeer bijbelse gedachten, die men
vindt in Matth. 6:19-34. Spiegel heeft al eerder uit dit gedeelte geput, zie o.a. de
aant. bij vs. 195. In 6:34 lezen wij: ‘Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van
morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen kwaad.’ In zijn brief aan de Efezers geeft Paulus tal van
vermaningen, zeer concrete en meer algemene. ‘Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij
wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makend,
want de dagen zijn kwaad.’ (Efez. 5:15-16). Dankbaarheid tegenover God blijft
geboden. ‘... dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de
Vader, voor alles ...’ (Efez. 5:20-21). Het is niet moeilijk de invloed van deze woorden
in de verzen 257 e.vlgg. vast te stellen.
261 ‘Der Natuijren wett’ werkt op twee niveaus. Op het ene niveau is de menselijke
wil weerloos, hulpeloos, op het andere doorslaggevend. Seneca registreert de beide
aspecten In brief CVII komt het eerste aspect aan de orde. De winter brengt koude,
wij kleumen, de zomer keert met hitte terug, wij transpireren. Een ongezonde
atmosfeer maakt ons ziek. Wateroverlast, branden veroorzaken verlies. Wij kunnen
deze orde der dingen niet veranderen, wij kunnen alleen een grootmoedige ziel
verwerven een nobel mens waardig, de slagen van het lot verdragen, en ons aan
de natuur aanpassen. De natuur matigt het luchtruim door afwisseling van kalm en
stormachtig weer. De dag volgt op de nacht, een gedeelte van de hemel
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rijst, een ander gedeelte daalt. De eeuwigheid bestaat in tegenstellingen. Wij moeten
onze geest in harmonie brengen met deze wet (ad hanc legem), deze moeten wij
volgen en gehoorzamen. Wat er gebeurt, bedenk dat het moest gebeuren en wij
mogen de natuur niet hard vallen.
Het tweede aspect bespreekt Seneca in brief XXV. Hij houdt Lucilius voor: maak
de lasten licht voor de tocht. Niets van wat wij bezitten is noodzakelijk. Laat ons
terugkeren tot de wet der natuur (Ad legem naturae revertamur), want dan staan
alle rijkdommen ons ter beschikking. De dingen die wij dan nodig hebben zijn
goedkoop, de natuur vraagt alleen brood en water. Van dit oogpunt uit is niemand
arm. Wanneer een mens zijn wensen binnen de perken houdt, kan hij in geluk
wedijveren met Jupiter. Ziedaar de twee aspecten van ‘der Natuijren wett’. Vooral
het tweede aspect sprak krachtig tot de moralist Spiegel, en hij heeft er in zijn
Hert-spiegel meer dan eens uiting aan gegeven. Hij en Seneca zijn moralistisch
bezig, zij vragen: wat betekent ‘der Natuijren wett’ voor het handelen van de mens.
Coornhert kent ook de ‘wet der naturen’. Hij definieert haar existentieel als ‘het licht
des goddelycken redelyckheyds inden spieghel zyns ghewetens’. Daardoor leert
hij zijn slechtheid aanschouwen, en de pijnlijke onvrede in zijn gemoed over het
ontberen van zijn goedheid ervaren. (Wellevensk. VI, VIII, 8).
269 Het centrale thema in vs. 269-326 is de hovaardigheid. Deze gehele passus
loopt parallel met Coornherts ‘Vande Hovaardicheyd’ (seste Boeck, IX hoofdstuck),
niet in letterlijke zin parallel, zó dat men van afhankelijkheid zou kunnen spreken,
daarvoor was Spiegel een te zelfstandig dichter en denker, maar bij hem en
Coornhert vinden wij dezelfde elementen, gemeengoed van de moralistische
intelligentsia uit die tijd. De oorsprong van deze kennis gaat terug tot de oudheid,
en zet zich voort in velerlei vorm, zodat het moeilijk uit te maken is waar de bron
gezocht moet worden. Ook Becker in zijn editie van de Wellevenskunste geeft geen
klassieke parallelplaatsen bij dit hoofdstuk. Ik geef enkele plaatsen uit Coornhert
naast verzen van Spiegel. Vs. 275-276: de natuur heeft de mens zó geschapen dat
hij het heil zoekt, en een afkeer heeft van smarten. De hoogmoedige echter is
onmachtig daartoe en doorstaat vreselijke kwellingen. ‘In ander zonden bemint elck
zyns ghelyck, maar alle hovaardighe haat de hooghmoedighen. Want daar zoeckt
elck zyn eyghen eere met des anders schande. Daar bevleckt d'achterklap elck
anders name ende daar zingt elx tong zyn eyghen lof-zangh. Wat eendracht, vrede
of vriendschap magh daar wezen? Neen, niet en vintmen dan hate, nydt, bitterheyd
ende tweedracht. Dat is een rechte voorsmaacke vande Helle...’ (Wellevensk. VI,
IX, 21-22). Vs. 284: de hovaardigheid geeft slechts ellende. Coornhert: ‘Wat winnen
zy dan noch met dit heylooze proncken? Dat zy by alle verstandighen voor zotten
ghekent, byden ghemeen volck voor hovaardighe pauwen gheacht ende by Gode
voor liefdelooze ende verdoemelycke Helbranden gheoordeelt worden; zo dier kopen
deze hovaardighe dwazen huer eyghen schande ende verachtinghe die zy boven
al zelf vyand zyn. Zo vallet den verkeerden alles verkeert, nemmermeer en verkryght
hy 'tghene hy begheert, maar het jeghendeel, dat hem quelt ende deert. Zy zoecken
eere ende vinden schande; zy styghen hoogh ende vallen diep neder, ende daar
zy rust in zoecken komt henluyden onrust op. Onder den ootmoedi-
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ghen is altyd vrede, maar tusschen den hovaardighen is altyd twist ende kyf.’
(Wellevensk, VI, IX, 19-20). Vs. 285: waarop slaat gij u voor? Coornhert: ‘Wat
Gheboren Edelman doet wat tot zyn Edeldom? Wat starcke man tot zyn angheboren
krachte? Wat schoone vrouw tot haar schoonheid? Niet altoos.’ (Wellevensk. VI,
IX, 13). Vs. 287-300: niets is uw eigen, het is alles geleend. Waarop kan een mens
zich niet al beroemen? Coornhert: ‘Maar boven al ist een kindische ende lacherlycke
zotheyd dat zich menschen konnen verhovaardighen in vreemde ende gheleende
ghoeden. Zo acht zich menigh gheluckigh dwaas wys te zyn, om dat hem 'tgheld al
slapende toevloeyt; zo pronkt een dwaas hovaardelyck met een schoon pluymken
dat een voghel voor hem heeft ghedraghen, ende zo behaghen vele ghecken huer
zelf met fyn laken, wekker wolle die domme schapen natuurlyck bedeckt heeft
ghehadt, ja met zydt ende flueel, dat het ingheweydt is gheweest van lelycke ende
snoode wormen.’ (Wellevensk. VI, IX, 15). De overeenkomst in ideeën springt in
het oog, soms ook een gelijke term, maar de onafhankelijkheid van Spiegel evenzeer.
Beider vormgeving is verschillend. Coornhert schrijft een tractaat in betogende trant,
Spiegel een dichtwerk dat soms de eis van beknoptheid stelt, soms die van
uitbreiding en veelheid. Ieder, volgens zijn methode voorgeschreven door het genre,
wenst dat zijn gedachten optimaal overkomen.
289 Er is een werkw. ‘Trossen’, maar dat wordt niet met ‘op’ geconstrueerd. De
betekenissen van ‘trossen’ (in het algemeen ‘dragen, wegdragen’) kunnen hier niet
geïntegreerd worden. Het gaat dus om het werkw. ‘trotsen’, ontleend aan het Hgd.
‘trotzen’. Het W.N.T. XVII, 3388 e.vlgg. kent geen bijvorm ‘trossen’, en in de citaten
komt alleen ‘trotsen’ voor. Wij moeten dus aannemen dat dit de gebruikelijke vorm
was. Hoe komt het hs. aan ‘trost’, ook in vs. 307. Of er is sprake van een schrijffout
van de kopiist, òf Spiegel heeft een assimilatie-vorm gebruikt. Maar deze had geen
toekomst, vooral daar er een werkw. ‘trossen’ bestond.
295 Vlaming geeft voor ‘sprokkelsteen’ marmer, zonder argumentatie. De
klankwisselingen en omzettingen in sprokkel > sporkel > sparkel zijn aanvaardbaar.
‘Sparkelen’ is een frequentief van ‘sparken’, waarnaast gewestelijk ‘sporken’
voorkomt. In het Mnl. Wb. VII, 1785 vinden wij de volgende informatie: ‘‘Sporkel’ is
waarschijnlijk een andere vorm van ‘sparkel’, dat naast ‘sparke’ kan hebben bestaan
en dat behalve de bet. ‘vonk’ die van ‘spat, vlek, smet’ kan hebben gehad.
‘Sprokkelsteen (= Sparkelsteen) zou dan kunnen betekenen ‘gevlekte steen’. Marmer
met aderen, vlekken komt voor en wordt inderdaad gezaagd.
‘Toets’ is hier niet de steen, waarop goud op zijn zuiverheid werd beproefd, maar
een steensoort van zwarte of donkere kleur voor ornamentiek gebruikt. Blijkbaar
onderscheidt men haar van marmer, daar de combinatie van marmer en toets veel
voorkomt. Vgl. W.N.T. XVII, 774-775 en 785.
298 De waarde van een goede tekst. De redactie van het hs. luidt: ist schoone
niet des werkmans kunst? en steenen? bloemen? Die van de druk-1614: Ist schóne,
niet de kunst des werkers, stenen, bloemen, 1. Opvallend is allereerst het verschil
‘werkmans’ (hs.) en ‘werker’ (dr.). Is in druk ‘werker’ misschien als variant van
‘werkman’ in vs. 292 bedoeld? Nu is er een nuance-verschil tussen de beide
woorden. Volgens Kiliaen en Plantijn is de ‘werker’ ‘operarius’, d.i. iemand die het
ruwe
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werk doet, de ‘werkman’ daarentegen kan ook ‘artifex’ = kunstenaar zijn. 2. In de
druk zijn de vraagtekens weggelaten, het vraagteken komt pas aan het einde van
vs. 299. Toch gaat daarmee een stuk nadrukkelijkheid verloren, nog afgezien van
het betekenis-verschil. 3. Het elimineren van ‘en’ maakt de structuur onduidelijker.
Spiegel vraagt: is het schone niet het werk van de werkman (-kunstenaar)? Dan
volgt: en hoe staat het met de stenen, de bloemen enz.? ‘En’ constitueert deze
overgang effectief. Al met al is aan de redactie van het hs. beslist de voorkeur te
geven.
339 De ‘ziel-ziekt’ is - zo blijkt uit de context - de ‘boosheijd’. Ook Coornhert
spreekt over de zonde, de ‘quaadheyd’, als een ziekte van de ziel. ‘Deze (sc. de
quaadheyd) is der zielen zieckte ende een etterigh ghequel des ghemoeds’
(Wellevensk. VI, VIII, 9). In het vijfde boek, het tweede hoofdstuk, ‘Van Kranckheyd
of Zwackheyd’ vergelijkt hij deze met de ziekte van het lichaam. Hieruit blijkt reeds
dat de mens voor verbetering vatbaar is, Coornherts perfectibilisme hangt daarmee
samen. Immers, gelijk een zieke van lichaam beter kan worden, zo ook een zieke
van ziel. Spiegel brengt eveneens de vergelijking met het bedrijf van de arts aan
(vs. 340). Coornherts redenering is als volgt: in niemand is enige kracht van het
goede zonder kennis van het goede. Nu wordt de mens in onverstand geboren. Dat
onverstand is onveranderlijk bij de geestelijk gehandicapten, en blijft het gehele
leven, maar veranderlijk in onwijze kinderen. Het verstandig worden staat niet alleen
aan God, maar mede aan de mens zelf. Als hij daaraan niet werkt, is hij niet meer
onschuldig - gelijk hij als kind was - maar schuldig om ‘zyne blyvende kranckheyd’
(Wellevensk. V, II, 17). Hij heeft daarvoor een instrument gekregen, de rede, die
hem in staat stelt God, d.i. het goede, te kennen en te gehoorzamen. Wat doet de
mens in zijn zwakheid verkeerd? Hij ziet het kwade voor het goede aan, en stemt
de leugen toe. Hoe langer dit duurt, deste zwakker is de mens ten opzichte van het
goede. Er is echter uitkomst voor hem. ‘Deze kranckheyd en zoude in henluyden
niet blyven, zo zy maar verstonden ende vast gheloofden dat het quaad een ydel
ende krachteloos niet is, dat het ghoede, dats God, een almachtigh wezen is ende
dat God in dezen stryde zelfs strydt teghen 'tquade, met zulcke gheloovighen.’
(Wellevensk. V, II, 39).
Al de ingrediënten bij Coornhert zijn aanwezig bij Spiegel: het liefhebben van God
- ook bijbels door Christus geordonneerd, en kern van de philosophia Christi der
christen-humanisten - het iets zelf kunnen tot het bereiken van het heil, verwerping
dus van de erfzonde, de grote betekenis van de rede als menselijk instrument.
348 ‘doolt hier u witt? zoo blijkt u feijl.’ De context: de afkeer van de boosheid
heeft als doel het heil van degene die haar heeft. Houdt gij hierbij uw doel niet goed
in het oog, dan treedt uw fout (tekortkoming) aan de dag. Wat toch is de gang van
zaken? Indien verwerpelijke ondankbaarheid in degene die u dank schuldig is, uw
hart tot afkeer beweegt, raak dan niet buiten uzelf. Doe twee dingen: probeer er
achter te komen wat de oorzaak is van zijn houding, en ga na wat u tot afkeer
verleidt. De kwestie is: gij wenst goedheid, maar neemt boosheid waar. Gij dacht,
hoopt en wenst, dat hij dankbaar zou zijn. De deugd van dankbaarheid (dankbaar-
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heid is een deugd die naar het heil leidt) zou hem beter maken, zijn ziel genezen.
Het begin van uw afkeer is dus goed, wil het heil van zijn ziel bevorderen. Zorg
ervoor, dat ook het einde daar niet van afwijkt, dat ge blijft streven naar de
gezondheid van zijn ziel. Gebruik alle middelen die daarvoor dienstig zijn, voor alles
zachtheid, daarop reageren de mensen nu eenmaal beter dan op harde gestrengheid.
Mocht dat niet baten, gebruik dan rechtvaardigheid en kracht, maar houd altijd uw
doel, het bereiken van heil, in het oog. De gehele passus is een illustratie van de
gedachte: wilt ge iemand beter maken, bestrijd het kwaad, keer u niet tegen de
mens.
381 ‘Onraalijk’. Bij De Jong lezen wij: ‘niet te raden, koppig; (Ndl. Wb. i.v. geeft
echter alleen deze plaats, 't Mnl. Wb. geeft het woord in de betekenis van
onbedachtzaam, vermeldt alleen een paar bewijsplaatsen uit glossaria).’ Ik heb
bezwaren tegen de verklaring ‘koppig’. Immers, ‘eenrins’ is stijfhoofdig, halsstarrig,
tweemaal ‘koppigheid’ achter elkaar is niet te verwachten. Ik stel een andere
interpretatie voor. Kiliaen geeft niet ‘onraalijk, onradelijk’. Wel heeft hij ‘raedelick’
opgenomen, met het synoniem ‘beraedsaem’. Hel W.N.T. II, I, 1836 kent beraadzaam
in de zin van ‘overleggend’ en ‘beredeneerd’. ‘On’ geeft een tegenstelling aan, dus
‘onradelijk’, ‘onraalijk’ kan weergegeven worden met ‘onberedeneerd’. In welke
context functioneert dit woord? Het gaat om de tot razernij opgezweepte toorn. Deze
‘steelt redens heerschappij’, d.w.z. dat de hartstochten hun gang kunnen gaan. Wij
worden uitzinnig, woeden als bacchanten, en zijn in deze eigenschappen halsstarrig,
wij zien niet meer anders dan wij willen zien, en wij zijn onberedeneerd. Men kan
zeggen: de eerste twee woordgroepen geven de toonzetting: het uitzinnig woeden
en het erin volharden; daarna volgen twee, waarvan de eerste vaststelt, dat wij
gefixeerd zijn in onze emotionele toestand, en de laatste dat ieder redelijk besef
afwezig is. De betekenis van ‘onberedeneerd’ past volkomen in de context en
bevestigt het eerste argument. Hiermee hebben wij een grote mate van evidentie
bereikt.
380 De overeenkomsten tussen de passus over de toorn (vs. 379-413) met
Coornherts hoofstuk Vande Toornigheyd in de Wellevenskunste (I, XV) zijn
onmiskenbaar. Spiegel: de heerschappij van de rede wordt door de toorn teniet
gedaan. Coornhert: ‘Nu verduystert de toornigheyd de reden, niet vele anders dan
de stormwinden het water dat inde vlacke stilheyd een klare spieghel was, met zand
omwentelende verduysteren. Want toornigheyd is een verstoornisse des ghemoeds,
een verduysleringhe des verstands, een verblindinghe vande redene ende
uytdryfstere van alle bescheydenheyd.’ (Wellevensk. I, XV, 7). In vs. 384b-385
schetst Spiegel de fysieke tekenen van de toorn. In de Wellevensk. I, XV, 10 doet
Coornhert hetzelfde. ‘Het voorhoofd rimpelt, d'oghen vlammen, de lippen beven, de
tanden knerssen, de hayren styghen als borstelen opwaarts ende 't anghezicht
verandert zyn verwe. Inde borst klopt het herte, inde keel verkort de athem, inde
mond breken de woorden, die niet uyt en braken dan verwyt, laster en
dreighementen, de handen slaan opte dyen, de voeten stampen op d'aarde als de
dolle stieren, ende de toorn verandert des anzichts ghedaante, zulx dat de mensch
meer een verwoede bere dan een mensch ghelyk is.’ In vs. 386 toont Spieghel ons
de gevolgen van de toorn. In Wellevensk. I, XV, 16 doet Coornhert hetzelfde. ‘Watter
oock al twist,
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vyandschap, ghevecht, wonden ende doodslaghen uyte toornigheyd spruyten onder
den ghemeynen volcke ...’ De humeurenleer wordt in verband gebracht met de
geneigdheid tot toorn, (zie hier voor aant. bij vs. 162). Spiegel handelt erover in vs.
387-389, Coornhert in de paragrafen 2, 3 en 4. ‘Nu bevindet zich ontwyfelyck dat
deze angheboren moghelyckheyd om te vertoornen inden eenen krachtigher is dan
in d'ander. Want des eenen nature is heeter ende drogher ende des anderen is
koelder ende vochtiger. Hier door komet oock niet luttel dat d'een mensche haastigher
vertoornt dan d'ander. Doch ist zo onmoghelyck dat iemand toornigh zoude worden
zonder d'eenighe toornigheyds oorzake, 'twelck is waan of weten dat iemand onrecht
gheschied, alst onmoghelyck is dat nat stro, ja droogh stro, immers oock droogh
buskruyd zoude branden zonder bykomste van eenigh vier. Men neme een vochtighe,
een dorre ende een hete nature in drie verscheyden menschen te wezen, zo dat
dene ghelycke het natte, dander het droghe stro ende de derde droogh buskruyd.
Het zal zich ontwyflyck bevinden dat die koele van naturen, door iemands
veronghelyckinghe lang ghetercht zynde, toornigh zal worden, de dorre nature
spoedigher ende de hete of colerique nature boven deze beyde snellyck ende
schielyck. Maar komt henluyden gheen veronghelycking voor ooghen, zy zullen zo
luttel, oock d'alder heetste nature, vertoornen als 'tstro of buskruyd zonder bykomste
vanden viere branden moghen’. Coornhert weeft er het beeld van het stro en buskruit,
door heen. Ook dit vinden wij bij Spiegel in vs. 390-392, de overeenkomst is frappant.
De oorzaak van de toorn ligt in het geschieden van onrecht ‘bij weet, of waan’, zo
schrijft Spiegel in vs. 395-396. Een gelijke redenering heeft Coornhert in de hierboven
aangehaalde beschouwing. Bij hem is de oorzaak eveneens het geschieden van
onrecht, ‘'twelck is waan of weten’. De toornige verheft zich boven een ander, zo
betoogt Spiegel (vs. 401-403). Evenzo Coornhert: ‘De toornighe en luystert niet na
een anders verontschuldighing, hy verontschuldight zyn moedwillighe
meshandelingen ende bejaaght de mindering van zyn, mette vermeeringhe van een
anders verdriet ende droefheyd. Alle zulx vermagh inden toornighen luyden de wane
van veronghelyckt te zyn, van altyd recht te hebben, van wat groots te wezen ende
dit meest al uyt verwaande ende hooghvaardighe eyghen liefde.’ (Wellevensk. I,
XV, 14-15).
Moed en toorn moeten niet verward worden. Moed is goed, zegt Spiegel, hij
verbindt deze eigenschap met de ‘grootmoedicheijt’, de magnanimitas, de
μεγαλοψυχία bij Aristoteles (Nicom. Ethica, IV, III), de grootheid, de verhevenheid
van ziel. (zie hiervoor mijn Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft, blz. 45-47 en 57, 58).
Ook Coornhert verheft de moed, en maakt die met beslistheid los van de toorn.
‘Maar (zegghen zy noch) de toorn is nut voort kryghsvolck, want zy maackt sterck
ende moedigh. Ick heb noyt anders konnen verstaan dan dat de sterekheyd sterck
maackt ende moedigh; zoude dit gebreck nu sterek maken? Wat waar dat doch
anders ghezeyt dan dat de sterekheyd ende moedicheyd, 'twelck dueghden zyn,
behoeven om sterck te maken de hulpe vande toornigheyd, die een ghebreck is
ende onduechde? (Wellevensk. I, XV, 23-24). Overziet men de analyse van deze
passus over de toorn, dan moet men wel tot de conclusie komen, dat Spiegel vs.
379-413 niet zonder kennis van Coornherts betoog heeft geschreven.
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399 ‘Vertutten’ levert moeilijkheden op. De Jong merkt op: ‘L. Meyers Woordenschat
III geeft: “vertutten, verdutten”, zot zijn, zot maken, verdwazen. Deze betekenis vindt
geen steun in de woordenboeken. Vlaming geeft zoveel verschillende mogelijkheden,
dat duidelijk is, dat hij 't woord niet kent. Er bestaat een Mnl. tuder, tudder, touw,
riem speciaal om vee aan vast te binden, (ook aaneengebonden riet). Misschien
moet men voor vertut denken aan: aan banden legt.’ De ‘d’ in tuder en de ‘dd’ in
tudder roepen twijfel bij mij wakker. Ik sta veel positiever tegenover Meyers verklaring.
In het Fries komt een woord ‘tutte’ voor in de betekenis van een dwaas meisje,
vrouwspersoon. Een afleiding hiervan ‘vertutten’ zou aanvaardbaar zijn in de zin
van verdwazen, en ‘vertutt’ betekent dan verdwaasd. De context wijst eveneens in
deze richting. Spiegel poneert de stelling: hoe kan iemand die weet dat alles wat
geschiedt door God geordonneerd wordt, toornig worden? Dat kan niet, tenzij dat
(‘dat’ staat hier voor ‘tenzij dat’) de waan van anders doen, nl. zich opwerpend tot
eigengereid rechter zijn redelijkheid verdwaast. Immers, de redelijkheid is de
goddelijke vonk in de mens, en daar tegen ingaan betekent een verdwazing. Ik ben
mij bewust van de onzekerheid van deze interpetatie, maar Meyers verklaring acht
ik toch de juiste.
426 De term ‘volgh-lust’ heeft Spiegel ongetwijfeld aan Coornhert ontleend. Deze
wijdt een heel hoofdstuk aan de ‘tem-lust’ en de ‘volgh-lust’ in zijn Wellevenskunste.
‘Deze noemtmen inden Latyne Continentia ende Incontinentia.’ (Wellevensk. VI, V,
1). ‘... want de tem-lust is een maticheyd daardoor die lust by stieringhe des redens
werdt betemt, of het is een matigh bedwang alder onnodighe lusten of begheerten;
daar zulx gheschiet, onthoud zich de mensch van alle zinlyckheyden die onmatigh
zyn.’ (Wellevensk. VI, V, 1). ‘Maar d'onbedwinghelyckheyd oft volgh-lust is een
onmatighe bewillighinghe vande onbehoorlycke lusten, onbetemt zynde vande
redene, of zy is (zo andere zegghen) een onbetemt mesbruyck van Venus, spys,
dranck ende van andere onbehoorlycke lusten, teghen redene strydende,’
(Wellevensk. VI, V, 4). Hiermee is de interpretatie van vs. 426 nog niet tot een goed
einde gebracht. De verklaring van De Jong luidt: ‘duivels martelaren: martelaren
van (= door) de duivel.’ De Jong ziet dus duivels als een genitief van duivel. Ik zie
‘duivels’ als een meervoudig zelfst.nw. Waarom spreekt Spiegel van een ‘aartsche
hel’? Het lot van hen die slachtoffers van de ‘volgh-lust’ zijn, omschrijft Spiegel zó:
In koortsen, quijningh, bort, steen, ijcht, en swaarder euvlen
doet tegens heijl-begeert volgh-lust haar dienaars sneuvlen

(vs. 433-434)

Dat is de aardse hel van de volg-lust. In de hel verblijven duivels. Zo ook in de
aardse hel, hier zijn het de volgelingen van de onmatige lusten. Coornhert heeft
een aantal minder vriendelijke benamingen voor hen: ‘onkuysche zeughen, toornighe
beyren, ghulzighe wolven ende meer andere derghelycke snoode beesten.’
(Wellevensk. VI, V, 8). Spiegel valt dus niet zo uit de toon, wanneer hij hen
overdrachtelijk ‘duivels’ noemt. Dat woord vindt zijn oorsprong in de ‘aartsche hel’.
Zij voelen zich martelaren, omdat zij lijden - ten ontrechte menen ze - aan één, of
aan alle, van bovengenoemde kwalen. Zij zien hun eigen fout niet in, hun schuld,
zij beschouwen zich als slachtoffers van die kwalen, zij zijn door waan bevangen,
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en hebben het zicht op de werkelijkheid verloren. Het gebruik van de woorden
‘duivels’ en ‘martelaren’ is vernietigend voor de lust-volgers.
436 Naast dit vers en de volgende verzen geef ik enkele rapprochementen uit
Coornherts Wellevenskunste. ‘Het byslapen in zich zelfs, gheschiedende na
'tbehoren, is een natuyrlyck werck, ghelyck hongherigh eten ende dorstigh drincken,
ende mitsdien zo weynigh als deze wercken quaad of zonde. Maar desselfs
mesbruyck, als oock 'tmesbruyck in eten of drincken, maackt het byslapen zondigh
ende quaad. Recht ist ghebruyck ende tgheschiet behoorlyck, als het voortkomt
uyter naturen zelf ende als het streckt tot zynen rechten ende behoorlycken eynde,
te weten tot voorttelinghe. Want dan werd ghevolght de schickinghe der naturen
ende in haar den Schepper der naturen zelve.’ (Wellevensk.!, VI, 6-7). In VI, V, 16
vindt men een soortgelijke redenering.
440 De gevolgen van de ‘gaijle lust’ vindt men in de Wellevenskunste in
verschillende hoofdstukken beschreven, zo in I, VI, 8 en 10. ‘Maar als deze minne
haren oorsprong neemt uyt een verbeeldelyck dencken of herdencken vande luste,
des byslapens speelghenoot, ofte oock uyt nieus ghierigheyd van met een ander
dant behoort die lust te ghenieten, zo is zy voorwaar onrecht ende oock schadelyck
... Oock is deze minne schadelyck, wanneer hare onmatighe ende heete vierigheyd,
buyten anporringhe der naturen, de nature zelve overweldight, uytmerghelt,
verongelyckt ende krenckt.’
450 De vier eigenschappen hier genoemd: ‘wijs, matich, sterk, gerechtich’ zijn de
vier klassieke cardinale deugden: prudentia, temperantia, fortitudo en justitia. De
gerechtigheid komt het laatst. Misschien dat hier iets van Plato doorklinkt, deze
meende, dat de ziel de eerste drie deugden verworven moest hebben, voordat zij
de gerechtigheid deelachtig kon worden. Met Augustinus krijgen de christelijke
deugden van naastenliefde en nederigheid meer nadruk, maar de belangrijkste
moralistische geschriften in de zestiende eeuw hebben de hoofddeugden tot basis.
451 Wij alleen zijn weetgierig,. Weetgierigheid is de dorst naar kennis. Hiermee
is bedoeld de kennis van wat goed is en wat kwaad is, het onderscheiden van
waarheid en logen. Daarmee hangt het welleven samen, de waarheid leidt ons
rechtstreeks erheen, de logen leidt ons door waan er van af. De grondslag van deze
visie is het Socratische beginsel dat er gezondigd wordt door gebrek aan kennis,
aan inzicht. Deze weetgierigheid is het ons geschonken pond, waarmee wij te
woekeren hebben. Jezus geeft in het Luc. 19 een gelijkenis. Een heer reisde naar
een ver land. Hij gaf tien ponden aan zijn knechts, iedere knecht ontving een pond.
Toen hij terugkeerde, had één knecht er tien ponden bij gewonnen, een andere vijf
ponden, maar één van hen had het pond weggelegd, omdat hij zijn meester vreesde.
Zij die met hun pond gewoekerd hadden, werden beloond, maar hem die het
weggelegd had werd het afgenomen, en het werd gegeven aan degene die tien
ponden gewonnen had. ‘Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en
hem, die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft.’ (Luc. 19: 26). In vs. 450
worden de vier cardinale deugden genoemd. Daarop volgt van ieder een korte
karakteristiek in de gegeven volgorde. De wijsheid wordt niet in haar aard getypeerd.
Christus - zo betoogt Spiegel -zou gezegd hebben dat de weetgierigheid het pond
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is, dat rechtstreeks naar de wijsheid leidt. Nu heeft Christus dat naar mijn weten
niet gezegd en dan is Spiegels mededeling een interpretatie, blijkbaar dus van de
gelijkenis van de ponden. Nu is een gelijkenis bedoeld om geïnterpreteerd te worden,
en Spiegels interpretatie hoeft de onze niet te zijn. Het is belangrijk te weten, hoe
Spiegel wijsheid ziet. Uit het feit dat hij haar het eerst noemt en met Christus in
verband brengt mogen wij opmaken dat zij een belangrijke, zo niet de belangrijkste
der deugden is. Coornhert - wiens Wellevenskunste zo vaak is aangehaald bij wijze
van commentaar - kan dit bevestigen. Zijn visie: ‘Recht als de artsnye een kunste
des ghezondheyds is, alzo is de wysheid een kunste des wel levens. ... Wat vintmen
doch voor alle menschen wenschelycker schat dan ware wysheyd? Want zy is de
eenighe meestersse die daar onderwyst hoemen de ryckdommen, de ghezondheyd,
het leven, ja oock hoemen alle d'andere dueghden te recht zal ghebruycken; zonder
haar zyn al d'ander dueghden blind. Immers ten magh gheen dueghde zyn, die
wysheyds ghezichte ontbeert, daarom zy met recht wel magh ghenaamt worden
het ooghe des ghemoeds, de beleedstere der daden, een kunste des levens ende
alder dueghden Koninginne. Want de wysheyd is een ontwyfelycke wetenschap der
dinghen die te begheren ende te vlieden staan.’ (Wellevensk. III, V, 3-6). Dit mag
volstaan, hoewel ik de neiging nauwelijks kan onderdrukken het citaat voort te zetten,
de thematiek toch is die van Spiegel. Coornhert bespreekt de betekenis van de
wijsheid voor het persoonlijk leven, voor het huisgezin, en voor de staat. Het zou
wel eens kunnen zijn, dat Spiegel de gelijkenis interpreteert in deze richting. De
goede knechts (slaven) gehoorzamen aan hun meester, en voeren zijn opdracht uit
zonder verder te vragen, daarin bestaat hun wijsheid. De ‘man van hoge geboorte’
is Jezus Christus, de knechts zijn de mensen, hun wijsheid ligt in de gehoorzaamheid
aan Hem, in het vervullen van Zijn opdrachten. Dit kwam geheel overeen met de
Philosophia Christi hoog gewaardeerd door de christen-humanisten, waartoe ook
Spiegel gerekend kan worden.
456 Aan de kleinmoedigheid zitten twee aspecten. Allereerst is er het onverstand:
de kleinmoedige mens mist de juiste kennis en het onderscheid der dingen. Hij klemt
zich vast aan het veranderlijke en het vergankelijke. Hij kan noch de voorspoed,
noch de tegenspoed dragen. In het eerste geval is hij hoogmoedig, in het laatste
diep terneergeslagen. Hij acht rijkdom, wellust en eer hoger dan de deugd. Door
deze ijdele begeerten laat hij zich gemakkelijk naar de zonde leiden. Dit onverstand
is vergezeld van wantrouwen, het tweede aspect. Iemand die onverstandig is, kent
God niet, dat is alleen weggelegd voor de ware redelijkheid. De kleinmoedige heeft
dus geen vertrouwen in God, en daardoor kan hij zich niet onttrekken aan de zonde,
eigen kracht, al zou hij die bezitten, is daarvoor onvoldoende. Op deze wijze wordt
de kleinmoedige slaaf van zijn eigen begeerten. Zo redeneert Coornhert in het
hoofdstuk Vande Kleynmoedicheyd ende Mestrouwen in zijn Wellevenskunste, en
Spiegel kon zich zonder moeite hierin vinden. Redactie hs.: En ... vloekt hij hem zelf
in Godt.
id. dr. -1614: En ... vloekt hi hem zelf in God.
id. dr. -1615: En ... vloekt hi hem zelf en God.

Dat Jongs commentaar: ‘... verwenst hij zich zelf en God, (vgl. Mnl. Wdb. i.v. vloe-
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ken). De lezing van C. 1614 en Hs. H. kàn men opvatten als: “hij vloekt God, maar
daardoor vervloekt hij zijn eigen minderwaardigheid.” Waarschijnliker is echter, dat
C. 1615 hier een verbetering (op grond van collatie?) aanbrengt.’ Ik kan niet met
deze redenering instemmen. Dat het hs. en de dr.-1614 dezelfde redactie hebben,
pleit ervoor dat deze lezing de meeste evidentie bezit. De verandering van de
dr.-1615 is òf een fout, òf een conjectuur van de drukker en heeft derhalve geen
autonome waarde. Nu de context. Waardoor kan de mens afgebracht worden van
de wijsheid, waarvoor hij t'pontt heeft ontvangen. Door onmatigheid, daarmee
ingaande tegen de deugd der temperantia. Door de kleinmoedigheid, ingaande
tegen de deugd der fortitudo. Naar mijn oordeel is en van de dr.-1615 onjuist. De
mens vervloekt God niet in zijn kleinmoedigheid. Immers, door zijn onverstand draagt
hij geen kennis van God, hij kent niet Zijn kracht. En alleen wiens kracht men
ondervindt, maar verwerpt, die vervloekt men. Wij hebben al gezien, de
kleinmoedigheid geeft de mens geen houvast, hij drijft hulpeloos op de zee van
veranderlijkheid en vergankelijkheid rond, hij acht zich bedreigd, maar heeft geen
steunsel. En in die diepste ellende vervloekt hij zich zelf, en doet dat in God, zo
redeneert Spiegel, omdat hem het vertrouwen in God ontbreekt, het enige wat zijn
redding zou kunnen zijn. Een citaat uit Coornherts Wellevenskunste moge dit
adstrueren. ‘De ghoede mensche is met Gode een ende vermaght daarom al in
Gode.’ (Wellevensk. V, 72). Dat wil zeggen dat hij tot alles in staat is door het
vertrouwen dat hij in God stelt. Het technische en contextuele argument zien wij
dus in dezelfde richting wijzen, en daarmede is een grote mate van plausibiliteit
bereikt.
457 Spiegel spreekt van starrikheijd van moede. Coornhert begint zijn hoofdst.
Vande starckheyd met de opmerking dat hij zal handelen over de ‘starckheyd, niet
des lichaams, maar des ghemoeds’ (Wellevensk. V, I, 1). Hij definieert als volgt:
‘Dits een moedighe, vrome, heerlycke ende onverwinnelycke dueghde ende gheen
ding minder dan vermetel of anxstigh. Maar zy is een ghetrooste verachtstere van
alle anxte ende een vaste burcht voor de menschlycke zwackheyd.’ (Wellevensk.
V, I, 8). Zij werkt in twee richtingen, in rampspoed en in voorspoed. ‘Ghemerckt
ware sterekheyd hare werckinghe heeft in teghenheyden van have, van bloed, van
lyf ende leven. Alle zulx kan zy zonder vreze bedencken, zonder droefheyd anghaan
ende zonder wancken ghedoghen. Gheen verlies van have, gheen wonden, gheen
dood en moghen haar verschricken, oock magh haar gheen ghewin of lust of
vruechde aflocken van huer eerlyck voornemen. Want zy op gheene verghanckelycke
dinghen en hoopt noch en vreest, zy en heeft daar inne gheen verkiezen ende
mitsdien gheen lief, gheen leedt, oock gheen verliezen. Maar is alle dat haar magh
opkomen ghetroost te ghedoghen met zo ghestadighen als ghelyckmoedighen
herte.’ (Wellevensk. V, I, 10-11).
461 Wat is gerechtigheid? Hoe kan Spiegel schrijven dat deze eigenschap in
tegenstelling schijnt te staan tot het zoeken van eigen heil? Zijn antwoord luidt:
iemand die zijn eigen heil op het oog heeft, heeft het grootste belang bij een
geordende maatschappij. Die bestaat door de rechtvaardigheid. Zij doet dus de
natuur geen geweld aan, de natuur die immers van ons vraagt naar eigen heil te
streven. De be-
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schouwingen van Coornhert kunnen dit verduidelijken. Rechtvaardigheid, zo betoogt
hij, is ‘een daadvaardigheyd of ghewoonte des ghemoeds, daar door de menschen
willigh ende machtigh zyn rechtvaardelyck te doen, dat is elck na waarden 'tzyn te
gheven, ende heeft haren name vant recht daar zy vaardigh toe is.’ (Wellevensk.
IV, I, 1). De werking van de rechtvaardigheid richt zich dus op een ander. Hier ligt
de grond voor vs, 461 van de Hert-spiegel. In vs. 462-465 gaat het om de ‘welvaart
algemeen’. Coornhert hierover: de rechtvaardigheid ‘is zo edelen ende zo
hooghwaardighen dueghde, datmen niet en vint dat nutter ende nodigher is totte
onderhoudenisse vanden band des menschelycken ghezelschaps, oock dat
bequamer magh zyn tot onderlinghe jonst ende ghoedwillicheyd. Nadien wy nu (zo
elck belyt) gheboren zyn tot onderlinghe ghezellicheyd ende vriendschappe, zo
moeten wy oock belyden gheboren te zyn om rechtvaardigh te werden, alzo zonder
de rechtvaardicheyd de vriendelycke ghezellicheyd niet en magh bestaan. Immers,
haar zaad is ons natuurlycken ingheplant om in ons te worden een leydsterre, doort
behulp vant oordeel des oprechten redens van Gode ghegheven, om te doen
rechtvaardighe ende te vlieden onrechtvaardighe zaken.’ (Wellevensk. IV, I, 11-12).

Aantekeningen bij Melpomen
4 Achter deze voorstellingen staat het Aristotelisch-Ptolemeïsche kosmologische
stelsel, zoals dat aangevuld en gewijzigd was door latere o.a. Arabische en
christelijke astronomen. Copernicus' systeem - zijn De Revolutionibus Orbium
Coelestium was in 1543 in Nürnberg verschenen - was voorbestemd het te
vervangen, maar was nog niet overal doorgedrongen en geaccepteerd, zeker niet
in kringen van niet-sterrenkundigen. Het oude homocentrische stelsel paste geheel
in het christelijke interpretatiepatroon en bood de mens een verheven en zijn gevoel
van eigenliefde strelend schouwspel. Onder de astronomen van de renaissance
bestonden grote meningsverschillen. Sommigen hielden zich aan de opvattingen
van Aristoteles, anderen brachten daar neoplatonische elementen in, of stelden die
er tegenover. Zo waren de oneindige ruimte buiten het primum mobile, en de
bevolking van de sferen met geesten in een hiërarchische orde platonisch. De
fysische structuur van het heelal bleef aristotelisch. Zijn leer van de elementen
vormde de grondslag van de opeenvolging van aarde, water, lucht, en vuur tot aan
de sfeer van de maan. Stoïsch was de mening dat de zon zich in het midden van
de planeten bevond, een gedachte door Ptolemaeus overgenomen. Wij krijgen dan
van de aarde - het centrum - af de sferen van de maan, van Mercurius, Venus, de
zon, Mars, Jupiter en Saturnus. Daarop volgde de achtste sfeer, die der vaste
sterren, de negende sfeer, het firmament, was toegevoegd om bepaalde
verschijnselen, zoals dag- en nachtevening te verklaren, de tiende kring tenslotte
was het primum mobile, het eerst beweegbare, dat in vierentwintig uur ronddraaide.
Daar buiten bevond zich het volstrekt onbeweeglijke en onveranderlijke empyreum,
waar God en de uitverkorenen verbleven. Ik stel de end-kreys gelijk met de tiende
sfeer, het primum mobile,
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s'hemels mantelboogh is de achtste sfeer, die der vaste sterren. Merkuurs ringh
was de tweede kring, volgend op die van de maan.
5 Over de mellik wegh bestonden evenzeer verschillende zienswijzen. Reeds
Democritus (vijfde eeuw v. Chr.) had betoogd dat hij bestond uit een groot aantal
kleine sterren. Ook werd beweerd dat hij eens de weg van de zon was geweest, of
het pad dat een ster had genomen bij de val van Phaeton. (Giorgio de Santillana
and Hertha von Dechend, Hamlet's Mill. London, 1970. n. 4, blz. 252). In de
Pythagoreïsche traditie trokken de zielen van de gestorvenen er langs. Het is mogelijk
dat Spiegel de toespeling op de melkweg als zonneweg maakt, omdat Melpomene
met de zon werd geïdentificeerd.
6 Men zou kunnen vragen, waarom Spiegel wenste naar de kring van Mercurius
gebracht te worden en niet naar de voor de aarde dichtstbijzijnde sfeer die van de
maan. In de eerste plaats was de laatste symbool van ongestadigheid, in de tweede
plaats werd de maangodin wel gelijk gesteld met Hecate, de godin van alle tovenarij.
Deze argumenten zijn negatief voor de sfeer van de maan, maar daarmee is nog
niet de vraag beantwoord, waarom in de kring van Mercurius. Welnu, Mercurius
was behalve bode en boodschapper der goden, leider van de gratiën, en begeleider
van de zielen der gestorvenen, voor de humanisten ook de god van het speurende
intellect, heilig voor grammatici en metafysici, beschermer van geletterd onderzoek
en van de interpretatie, waaraan hij zijn naam hermeneutiek heeft gegeven. (zie
Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance. Harmondsworth, 1967. blz. 121
e. vlgg. en Wayne Schumaker, The occult Sciences in the Renaissance.
Berkeley/London/Los Angeles, 1972. blz. 126 e. vlgg.). Deze eigenschappen bezat
ook de planeet en straalde van daar uit. Spiegel had dus zeker gelijk om in zijn sfeer
geplaatst te worden om inzicht in 's mensen gedoe te krijgen. Het ‘doch mijt het zeer
verhooghen’ was dus terecht.
7 De redactie van het hs. is oogh-staal, die van de druk-1614 eveneens oogh-stael,
die van de druk-1615 oogh-strael. De Jong geeft voor stralen uit het oog een plaats
bij Hooft, Gedichten ed. Stoett, dl. I, blz. 1, en één bij Huygens, Oogentroost, vs.
881. ‘Op deze plaatsen wordt, als bij Spiegel, gedacht aan stralen, door het oog
uitgezonden en door de aanschouwde dingen naar het oog teruggekaatst. Oogh-stael
schijnt corrupt.’ Als de redacties van het hs. en de druk-1614 overeenstemmen, ken
ik daaraan grote waarde toe. Ik ben van oordeel dat Spiegel oogh-staal heeft
geschreven. De lezing van de druk-1615 is een drukkersvariant, wat niet inhoudt
dat die geen zin geeft. Blijkbaar was voor de zetter, of corrector staal niet een
algemeen gebruikelijk woord, maar strael wel. Als wij naar de context kijken, moet
oogh-staal, of oogh-strael wel betekenen: scherpte van het oog. Immers, Melpomene
moet ons brengen in de sfeer van Mercurius om vandaar onbelemmerd uitzicht op
het menselijk gewoel te hebben; - zoo t'oogh-staal dat vermach - d.i. indien de
scherpte van het oog dat toelaat (kan). Het gehele betekenisveld draait om de
equivalenten van het Latijnse woord acies. Wat kan acies in het Nederlands
betekenen, of liever welke woordbetekenissen gaven de zestiende-eeuwse
lexicografen weer met acies, hier beperkt tot die welke te maken hebben met het
gezicht. 1. Kiliaen geeft straele weer met acies oculorum. In Spanoghes Synonymia
- het omge-
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keerde Etymologicum - vinden wij dan ook acies oculorum = straele, en in de marge
van het hs. staat scherpte des gesichts. 2. Kiliaen, Etymologicum: stael of scherp
van het mes = acies. 3. Mnl.Wb. dl.V, kol. 56: Ogenspits (-spytz), znw. vr. Oogappel
of ook het gezicht. Teuth. ogenspytz, acies. Vgl. Diefenb. op acies, waar o.a. de
glossen voorkomen: ‘ein augaphel, augapfel, augeappel, en scharphsehen, sehe,
ougen geschichte, das gesicht. 4. Het W.N.T. dl. XV, kol. 25 kent het woord staal
(=het metaal) in overdrachtelijk gebruik: sterkte, kracht, energie. 5. Kiliaen kent het
woord staelblind.
Mijn conclusies hieruit zijn: a. Straele = acies kan scherpte van het gezicht zijn.
De drukker van de editie-1615 bracht een wijziging aan die zin had. Dat doet niets
af aan het feit dat Spiegel staal had geschreven. b. Met scherp kan staal zijn
meegegaan naar de overdrachtelijke betekenis: scherp van gezicht en staal van
gezicht. c. Stael-blind kan geïnterpreteerd worden als blind wat de scherpte van het
gezicht betreft. d. Waarschijnlijk is staal in deze betekenis een minder gebruikelijk
woord geweest. Dit heeft Spiegel niet verhinderd het in combinatie met oogh in zijn
Hertspiegel op te nemen.
17 De redactie van het hs.: toont; de drukken hebben toond’. Ik ben van oordeel
dat Spiegel de teg.t.-vorm heeft geschreven. De imp.-vormen in deze passus hoeven
daarmee niet in tegenspraak te zijn. Afwisseling van teg. t.-vormen en imp.-vormen
komen veel voor (zie F.A. Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst. 's Gravenhage,
1977. blz. 176). Het gebruik van de teg. t. (praesens historicum) legt de nadruk op
het plotselinge. Een afschrijver of de drukker heeft hier ingegrepen en de teg, t.
vorm met de imp.-vormen in overeenstemming gebracht.
21 Ik haal een passus aan uit I.I. Pontanus, Historische Beschrijvinghe der seer
wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam enz., Amsterdam, 1614. Pontanus bespreekt
het ontstaan van de naam Holland, daarmee begint hij zijn werk. ‘Beter soude my
aenstaen het ghevoelen derghener die den oorspronc van dit woort nemen van de
holheyt ende vochticheyt des gronts/nae dien het allen bekent is dat het aertrijck
des lants niet vast en is/maer broeckachtich; ende daeverende op het stooten der
voeten/ende lichtelick wijekende. Waer uyt oock het spreeckwoort ghesproten
is/Holland Bollandt’. Kiliaen geeft in zijn Etymologicum als Latijnse equivalenten van
bol o.a. fungosus, spongiosus en palustris, waarin de betekenissen voos en
moerasachtig geactiveerd worden.
23 De Jong geeft de volgende aantekening: luis-stil: Ndl. Wdb.i.v. luis (VIII 3265)
vermeldt voor luis-stil alleen deze plaats en vergelijkt 't met andere woorden, waarin
de naam van dit dier tot een versterkend voorvoegsel schijnt geworden te zijn. Vgl.
C. 1615 M. oude hand: ‘dat zo stil als een luis is, dat zich niet rept’. Een jongere
hand: luysterstil. De laatste verklaring geeft ook Vl. 1723’. Ik sluit mij aan bij de
‘jonge hand’ en Vlaming, maar ik weet dat mijn argumentatie niet ijzersterk is. Al
berust de vergelijking luijs-stil op het stil-zijn, toch hebben ook de andere woorden
er deel aan, een bos naast een luis is op zijn minst vreemd. Naar mijn mening gaat
het om een ander woord luis. In het Mnl. bestond een werkw. lauschen, luyschen
met de betekenis (op wild) loeren, zich verbergen en luisteren, impliciet stilzijn; vgl.
W.N.T. VIII, II, kol. 3268 en Mnl.Wb. IV, kol. 914-916. De vorming van
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een bijv. nw. kan geschieden volgens het procédé: stam werkw. + bijv. nw. b.v.
spotziek, weetgierig e. dgl. Luijs-stil zou een dergelijke vorming kunnen zijn en
betekenen: luister-stil, opmerkzaam stil. De bijkomstige delen van de vergelijking
zouden dan ook tot hun recht komen: het bos luistert mee, is stil mee.
42 De verbeeldingh en de inval, zijn, behalve dat ze door God bewogen kunnen
worden, ook ‘natuurlijke’ krachten van de ziel van de mens in die zin dat het
processen zijn die, vooral wat de verbeeldingh betreft in verband staan met de
waarnemingen van de zintuigen, terwijl zij ook in staat is buiten de realiteit om
beelden te scheppen. Demonen, zo meende men, hadden greep op de verbeelding.
De inval was in de middeleeuwen vooral als mystieke term in zwang, zie b.v. plaatsen
in het Mnl. Wb. III, kol. 944. De Geest is hier Gods geest. Een engel handelt op
rechtstreeks bevel van God, in ieder geval nooit tegen Gods wil.
44 De aantekening van De Jong luidt: ‘Zinwakker: met de zintuigen in gespannen
aandacht, tegenover stok stil, dat op 't lichaam ziet, gestrekt in een ghestalt: Mag
men hier denken aan een gespannen houding van het hele lichaam, te vergelijken
met de spanning uitgedrukt op 't gelaat Aen. II, I: intentique ora tenebant?’ Er is hier
echter geen sprake van de uiterlijke zintuigen, maar van de innerlijke zinnen. In vs.
25-26 zijn de eerste uitgeschakeld, de tweede bleven in werking (vs. 27). In vs. 42
gaat het om innerlijke processen: Gods inwerking op de krachten van de ziel (zie
de aant. bij vs. 42). Spiegel bevindt zich in een trance-toestand, waarbij hij de realiteit
niet waarneemt, maar innerlijk ervaart wat hem wordt meegedeeld, en hij meent te
beleven. Zin-wakker slaat op de innerlijke zinnen, die zijn uiterst receptief; stok-stil
doch gestrekt in een gestalt is een bepaling bij mij (vs. 45) en betekent: terwijl ik
rechtop doodstil bleef staan.
61 Het hs. heeft een komma achter dit vers, de drukken een vraagteken. In
overeenstemming hiermee luidt De Jongs verklaring: ‘iemand kan? kan iemand?
Blijkbaar is de gedachtengang deze: door welke ster een vrede of oorlog eindigt of
begint, weèt iemand, die in eenvoudiger zaken dwaas is en blind als een mol.
Diezelfde persoon zègt: kan iemand een kracht zijner zinnen begrijpen? M.a.w. op
een veel dichter bij liggend probleem legt hij het merk van onoplosbaar.’ Ik meende
aanvankelijk ook dat deze oplossing de juiste was, maar ik bleef zitten met twee
kwesties. Allereerst is daar het verschil in leesteken. Wij weten dat de kopiist een
nauwkeurig en gewetensvol personage is. Bovendien, het vraagteken wekt de
gedachte dat het geplaatst is om een bepaalde interpretatie uit te lokken, die wij
dan ook prompt bij De Jong vinden, hij had immers de druk-1615 als basis van zijn
uitgave genomen. Maar op grond van het hs. meen ik dat er een komma door Spiegel
is geschreven, geen vraagteken. De tweede kwestie: hoe staat het met het
inhoudsargument. De Jong past zonder commentaar inversie toe. Er staat echter
duidelijk: ‘iemand kan een kracht begrijpen zijner zinnen’. Ik vraag: wie is die ‘iemand’
die zo goed de loop der sterren in verband brengt met belangrijke gebeurtenissen
hier? Welnu, het wordt meegedeeld: hij is iemand die bij een eenvoudige zaak
dwaas en blind als een mol is. Dat wordt niet zonder grond gegeven. En wat volgt
is daarmee in overeenstemming, want wat is ‘iemand kan een kracht begrijpen zijner
zinnen’? Niets anders dan onzin! Dat spreekt zo iemand.
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132 De zin met of is een retorische vraag: zou de ongestadigheid van de fortuin
daar (in het hol) niemand ooit bezoeken? Natuurlijk wel. De context: wie valse lust
krijgt, verblijdt zich slechts een tijdje, wanl het blijven daarvan is veranderlijk
(onzeker). Voor hem die zulk waan-goett zoekt en liefheeft is het verlies van die
lust, of de vrees daarvoor onaangenaam. En ook Fortuna is geen vreemde in het
hol. En dat is begrijpelijk. Immers, de Fortuna houdt zich alleen bezig met en ‘heerst’
over materiële zaken. En toch, iemand begiftigd met haar ‘weldaden’ zou in dat vals
goed geen behagen scheppen, het kwellen van de honger naar zieleheil zou hem
niet verlaten. Maar het zou een kwelling blijven, tenzij de mens zich zonder reserve
overgeeft aan God, dat is als hij waarheid en deugd omhelst. Spiegel ziet het juist.
Wij beoordelen de dingen in hun oorzakelijk verband, naar oorzaak en gevolg. Maar
God niet gebonden door de tijd ziet de dingen in hun existentie. De Fortuin is dan
ook niet aan God gerelateerd, en overgave aan Hem doet haar macht teniet.
174 Veranderlijk moet hier niet opgeval worden in de zin van wispelturig, het
woord heeft hier echter een specifieke betekenis. Wij kunnen dit het best illustreren
met Coornherts Wellevenskunste. Waar gaat het om? Spiegel keert zich tegen de
erfzonde in theologische zin. Dit leerstuk komt noch in het O.T., noch in de evangeliën
voor, maar is later door de kerkvader Augustinus (354-430) naar aanleiding van
Rom. 5: 12 geformuleerd; het werd één der belangrijkste dogma's van de westerse
christelijke kerk [de Grieks-orthodoxe kerk kent hel niet]. Het leert dat het kind in
zonde is ontvangen en in zonde is geboren, en de schuld meedraagt van het eerste
mensenpaar dat ongehoorzaam aan God was. Spiegel meent; God heeft de mens,
niet het eerste mensenpaar, niet Adam, ja ook het eerste mensenpaar, ook Adam,
gaaf, ongeschonden geschapen, er kan alles uit hem worden, hij heeft het zelf in
de hand. Het is alsof wij Pico della Mirandola horen in zijn beroemde Over de
waardigheid van de mens (men zie voor een vertaling van de desbetreffende passus
mijn ‘Hooft: enkele Aspecten van de Levens- en Wereldbeschouwing der
Renaissance’ in J.C. Opstelten e.a. Geestelijke Achtergronden bij enkele grote
Schrijvers, Den Haag, 1958). Hij gebruikt het begrip erfzonde in geheel andere zin:
de slechte gewoonten van een land, van een maatschappij, van een milieu, die het
kind van jongsaf meedraagt en het afhoudt van de waarheid en van het goede, als
het tot de jaren des onderscheids is gekomen, als de man of vrouw verantwoordelijk
gesteld kan worden voor denken en daden, en de onschuld der jeugd is verdwenen.
In zijn afwijzen van de erfzonde in dogmatische zin stond hij naast Coornhert, die
in tal van polemische geschriften dit leerstuk bestreed. In de Wellevenskunste
handelt hij erover in bk. V, II Van Kranckheyd of Zwackheyd. Maar hierop ga ik nu
niet in, het gaat mij om een verklaring van veranderlijk. De kranckheyd is een gevolg
van de zonde, die een ziekte van de ziel is. Hij omschrijft het begrip als volgt: ‘Dit
is een schuldigh ghebreck van kracht om Gode na 'tbehooren te ghehoorzamen.
Schuldigh ghebreck noeme icx, ghemerckt daar oock is onschuldigh onvermoghen.
Zodanigh zietmen blyvelyck inden gheboren zotten ende verghanckelyck inden
eerstgheboren kinderkens. Die ontberen al huer leven door, maar deze een weynigh
tyds het ghebruyck van reden, zonder welcke niemand
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macht heeft om Godes wille te kennen noch die te ghehoorzamen. Dit ontberen van
kracht om Godt te ghehoorzamen is hen beyden zo weynigh tot schulde te rekenen
(ghemerekt zy oock niet onghehoorzaam en zyn) alst een gheboren blinde is, of
een eerstgheworpen hondeken (die zien niet binnen neghen dagen) dat zy niet en
konnen zien. ... Ghelyck het nu in niemants macht en staat eer hy gheboren is, te
maken dat hy een knechtghen of een meysken ter werelt kome, alzo en hanghet
an niemands machte te maken dat hy gheboren werde wys of dwaas mensche,
vernuftigh of bot van zinnen, sterck of kranck van lichame, maar moet worden zo
dat God gheeft. Nu en is in niemand eenighe kracht ten ghoeden zonder ware
kennisse vant ghoede. Zo is dan die kranckheyd zo wel des ghemoeds (daar af ick
handele) als des lichaams onschuldigh in allen menschen, die hen allen werdt
angheboren, overmids zy alle onverstandigh gheboren worden, het zy dan oock dat
die onverstandicheyd is onveranderlyck als inden gheboren zotten, of veranderlyck
als inden onwyzen kinderkens. Daar zy onveranderlyck is, blyft zy al 'tleven duere,
ende dit al mede buyten schulde der gheboren zotten. Magh oock eenigh redelyck
mensche zodanighe berispen, zwyghe straffen, om dat zy zot ende zot blyven? Dat
en zal niemand doen, hy en zy dan zotter dan der zotten zotheyd zelve. Anders ist
met de kranckheyd, vermids het onverstant allen menschen angheboren, maar
veranderlyck wezende. Want deze blyft niet altyd inden mensche onschuldigh ende
volghens dien oock niet huer kranckheyd, indien de veranderinghe van dien, te
weten het verstandigh ende sterck worden, niet alleen en staat an Gode, maar oock
mede anden mensche’. (Wellensk. V, II, 9, 10, 13, 14, 15 en 16). Het is nu duidelijk
wat Spiegel bedoelt, met veranderlijk, het is niet wispelturig, maar het begrip
omschrijft een ontwikkeling van de mens uit de onschuldsituatie van de jeugd door
een bewuste keuze van waarheid en goedheid naar een staat van heil, van geluk,
tegen de algemene trend van de maatschappij in, of door schuldige onachtzaamheid
in overeenstemming met de overgeërfde gewoonten van een land in een toestand
van ongeluk en ellende.
175 Er is in dit vers geen sprake van de dood als het einde van het leven, evenmin
van het leven in natuurlijke zin. In het O.T. komen enkele plaatsen voor waarin het
leven gesteld wordt tegenover de dood. Zo in Deut. 30:19 en Jerem. 21:8-10, maar
daar worden leven en dood in letterlijke zin opgevat. Voor Spiegel ligt het anders,
voor hem is de dood een leven in zonde, met het perspectief dat daarbij hoort, het
leven daarentegen het leven in Jezus Christus, die de mens heeft vrijgemaakt, d.i.
uit de zonde verlost, met het perspectief van eeuwig leven en wederopstanding. Zo
betoogde Paulus in zijn brief aan de Romeinen, waaraan Spiegel refereert, naar ik
meen. Wij lezen daar: ‘Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil.
Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest. Het streven
van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de Geest op leven en vrede.
Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt
zich niet aan Gods wet, het kan dit niet eens; en zij die volgens het vlees leven,
kunnen God niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees,
doch door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest
van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. Als
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Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest
lééft, dank zij de gerechtigheid. En als de Geest van Hem die Jezus van de doden
heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen
opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn
Geest, die in u verblijft’. (Rom. 8:5-11).
183 Coornhert wijdt in zijn Wellevenskunste een hoofdstuk aan de Temlust ende
Volghlust, bk. VI, vyfde hoofdstuck. ‘Deze noemtmen inden Latyne Continentia ende
Incontinentia, diemen eyghentlyck in Nederlandsch zoude moghen benamen temlust
ende volgh-lust, want de tem-lust is een matichyed daardoor die lust by bestieringhe
des redens werdt betemt, of het is een matigh bedwang alder onnodighe lusten of
begheerten; daar zulx gheschiet, onthoud zich de mensch van alle zinlyckheyden
die onmatigh zyn’. Daar tegenover staat de volgh-lust. ‘Maar d'onbedwinghelyckheyd
oft volgh-lust is een onmatighe bewillighinghe vande onbehoorlycke lusten, onbetemt
zynde vande redene, of zy is (zo andere zegghen) een onbetemt mesbruyck van
Venus, spys, dranck ende van andere onbehoorlycke lusten, teghen redene
strydende’. Wellevensk. VI, V. 1, 4. Dit is ook de betekenis die Spiegel aan het
woord toekent; het is niet onmogelijk dat hij het aan Coornhert heeft ontleend. Over
de ‘hovaard’ schrijft Coornhert in het desbetreffende hoofdstuk Vande hovaardicheyd:
‘Dit is een onmatighe verhevinghe zyns zelfs of een vermetele begheerte van
hoogheyd, daar uyt dit ghebreck oock zynen name heeft, te weten dat het styght
int hooghe vaardigh. Want hoogheyd ist eynde daar toe het streckt, int hooghe wilt
wezen, ja dalderhooghste, daarwert spoed het zich vaardigh.’ (Wellevensk. VI, IX,
2). De Wellevenkunste heeft ook een hoofdstuk over de toornigheid, waarmee de
gramschap wel parallel loopt; wij lezen daar: ‘Nu verduystert de toornigheyd de
reden, niet vele anders dan de stormwinden het water dat inde vlacke stilheyd een
klare spieghel was, met zand omwentelende verduysteren. Want toornigheyd is een
verstoornisse des ghemoeds, een verduysteringhe des verstands, een verblindinghe
vande redene ende uytdryfstere van alle bescheydenheyd’. (Wellevensk. I, XV, 7).
Ook de ‘giericheijt’ wordt in een apart hoofdstuk behandeld. Na de mildheid volgt
‘de maghere, hongherighe, onverzadelycke ende arme ghiericheyd, een bejaaghstere
des schandelycken ghewins ende een afgrond vant onnutte gheld, die doort veel
verkryghen meer begheert, ende doort meer begheren meer ghebreck heeft. Dit is
een pestilentie vant menschelycke gheslacht, een anporringhe tot alle boosheyd,
een vruchtbare moeder of wortel alre ongherechticheyd ende het zaal van bedrogh,
van valscheyd, van roof, van ghewelt ende van alle 't ander verderflycke onkruyt
dezes werelts, als twist, hate, vyandschap, oproer ende oorloghe’. (Wellevensk. IV,
XII, 1, 2). Deze omschrijvingen van menselijke tekortkomingen kwamen geheel
overeen met de inzichten van Spiegel op deze materie.
217 In vs. 217-220 is verweven een passus uit het N.T., waarin gehandeld wordt
over de vraag welke schatten een mens moet verwerven. Daarin komen de volgende
verzen voor, vrij door Spiegel in zijn tekst verwerkt. ‘Let eens op de vogels in de
lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse
Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel méér dan zij? Trouwens, wie van u is
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in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen? En wat maakt
gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden
noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een
van hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven
wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?’ (Matth. 6:26-30)
Spiegel haalt de citaten uit de bijbelse sfeer en past ze in zijn
humanistisch-filosofische denken in. Hij verwijst niet rechtstreeks naar God, maar
naar de ‘Natuijr’. Maar deze is, wij weten het, wel de ‘dienstmaagd’ Gods. De mens
die de vogels en de planten ‘zeer veel te boven gaal’ wordt in humanistische zin ‘de
meer begaafde Mensch’, het enige schepsel met de ratio, de rede, toegerust. Dat
zegt de evangelie-schrijver niet, het is interpretatie van Spiegel. In dit opzicht stond
Spiegel tegenover Montaigne die de menselijke rede maar een armzalige capaciteit
vond, ook tegenover Calvijn, die de kracht van de rede wel erkende, maar kleineerde
ten opzichte van Gods majesteit, die hij centraal stelde.
225 Spiegel is een goed psycholoog. Hij ziet duidelijk wat de wens naar de
terugkeer tot de gouden eeuw betekent. Het is niets anders dan een mom waarachter
men zich verschuilt, terwijl men doorgaat met zijn leven van onmatigheid. Immers,
zo is de redenering, de toenmalige mensen waren ‘super-mensen’, met wie men
zich toch niet kan vergelijken, die moreel tot hogere prestaties in staat waren, in
wier schaduw men niet kan staan. Dit ligt impliciet in vs. 226a ‘wes prijstmen die zo
zeer?’ Spiegel is echter van een andere mening. Het antwoord op de retorische
vraag ‘zegt waarent meer als menschen?’ luidt: Neen! het waren geen halfgoden,
het waren gewone mensen net als wij, alleen zij hadden geen reden tot klagen over
slechte voorbeelden, over navolging daarvan, over gewenning in het slechte, omdat
de situatie waarin men leefde die niet te voorschijn riep. Deze passus sluit aan bij
vs. 223b-224. De helse kwellingen en ellende behoren niet tot onze aard. Kijk maar
naar de eerste eeuw, toen leefde men, gewone mensen net als wij, gelukkig. Dat
dit nu niet het geval is, ligt aan slechte voorbeelden, slechte tradities, gewenning
aan het kwade. Het is dan ook dwaas de gouden eeuw terug te wensen, de
toestanden nu zijn anders en kunnen niet teruggeschroefd worden, er is slechts
één oplossing: hel individu moet zich beteren, moet zich losmaken van de gewoonten,
heersend in het land, moet zich bevrijden uit de boeien waarin de opvoeding en het
milieu het eens hebben geslagen.
238 Het hs. heeft ‘van t'weligh avontuijr’, de drukken ‘vant woeligh Avontuur’. Het
hs. maakt niet de indruk dat de kopiist zich vergist heeft, er is in deze passage geen
sprake van haast of van vermoeidheid, het schrift loopt regelmatig. Spiegel kan
weligh = dartel geschreven hebben in verband met de kostbaarheden genoemd in
vs. 233-234. Het dartel geluk strooit met dure dingen. Mogelijk blijft dat de kopiist
de ‘o’ vergeten heeft en dat Spiegel woeligh = wispelturig heeft bedoeld. Toch blijf
ik een voorkeur voor weligh houden, voornamelijk op grond van de volgende
argumenten. 1. De betrouwbaarheid van de kopiist; 2. de genoemde kostbaarheden;
3. wat volgt in het vers: kijven, plaijten, vechten, ook al handelingen die maar al te
vaak te maken hebben met dingen van waarde.
241 In dit vers zinspeelt Spiegel op het Genesis-verhaal van de val van de mens.
God
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plaatste de mens in de hof van Eden. ‘En Jahwe God gaf de mens dit gebod: ‘Van
al de bomen in de tuin moogt ge vrij eten, maar van de boom van de kennis van
goed en kwaad moogt ge niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, moet ge
sterven’. (Gen. 2:16-17). God had de mens de heerschappij gegeven over de vissen,
de vogels, en het gedierte op de aarde. Tot voedsel had Hij hem geschonken al de
zaadvormende gewassen en de zaaddragende boomvrucht (Gen. 1:28-29). Daarbij
was de volmaakte vrijheid zijn deel. De mens had alles om zijn behoeften te
bevredigen. Maar in haar vrijheid was Eva zwak en luisterde naar de inblazingen
van de slang. En Adam, evenzeer vrij en zwak, kon de verleiding niet weerstaan,
en at van de verboden vrucht die Eva hem aanreikte. Zij werden uit het paradijs
verdreven en smaakten de bittere vruchten van hun ongehoorzaamheid. Wil Spiegel
dit activeren? Neen, allerminst. Niet hierom gaat het. Het is symbool van wat zijn
bedoeling is. Nu is het natuurlijk interessant te constateren dat het Genesis-verhaal
achter een passus staat, maar belangrijker is waarom Spiegel zinspeelt op dat
verhaal, hoe het functioneert in de inhoudelijke context. De zondeval is een uitermate
belangrijk gegeven in het christelijke gedachtenpatroon, er wordt niet minder in
verklaard dan het bestaan van de zonde in de mens, en van de uitwerking daarvan
in de samenleving. Dit fundamentele dogma staat dus achter Spiegels vers, het
dient als repoussoir waartegen het funeste van de begeerlijkheden van de mens,
van zijn onverzadelijkheid het juiste reliëf krijgt. Die begeerlijkheden liggen in het
verlengde van wat eens de val van de eerste mens bewerkstelligde, ze zijn er een
afspiegeling van. Men zou kunnen zeggen dat de val zich in ieder mens opnieuw
herhaalt. Zo krijgt dit vers het zware accent dat Spiegel aan de inhoud toekent.
254 Wij moeten wel bedenken dat zielziekt hier niet de moderne betekenis van
psychose heeft. Dat blijkt wel uit de context, waar sprake is van het najagen van
dingen die het nodige te boven gaan, en van het onbekend zijn met het doel van
het leven. Een blik in Coornherts Wellevenskunste kan dit aanvullen en
verduidelijken. In het derde boek van zijn levenskunst schrijft hij over de dwaasheid
als tegenhanger van de wijsheid. Er zijn dwazen die zich uitgeven voor ‘lichten des
werelds’, die menen dat zij de waarheid bezitten, zonder te begrijpen wat zijzelf
zeggen en waarover zij praten. ‘Deze verwaande onwetenheyd is ellendigh, verghetel
ende onbestandigh, een verblindheyd des herten, een herselooze razerije, een
zieckte des ghemoeds, een wortel der zonde ende een baarmoeder van alle quaden’.
(III, VI, 41). In het vijfde boek gaat Coornhert uitvoeriger in op de ziekte van de ziel.
Hij stelt tegenover elkaar de starckheyd als deugd en de kranckheyd of zwackheyd,
‘twelck tghevolgh vande zonde is. Die en is gheen zieckte des lichaams, maar der
zielen, waar af deze kranckheyd (eyghentlyck te spreken) maar een ghevolgh is.’
(V, II , 1). Zielziek zijn wil voor Coornhert en Spiegel zeggen zondig zijn. En dat
brengt mee zwakheid, ‘Want zo langhe de zieckte des ghemoeds de loghen ende
'tquade stadelyck hanteert, ende de mensche niet en ontfangt de waarheyd of
'tghoede, ende mitsdien gheen voedsel noch kracht, wat magh daar anders uyt
volghen dan krachteloze kranckheyd’? (V, II, 8). Die zwakheid verhindert het
gehoorzamen aan God, hetgeen inhoudt dat de mens leeft naar de regels die Hij
gegeven heeft. Het lichaam is gezond, wanneer de complexie goed is, d.w.z. wan-

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

243
neer er een evenwicht bestaat tussen de vier humeuren: bloed, flegme, gal en zwarte
gal, en de met hen verbonden primaire eigenschappen koud/droog, en vochtig/heet.
Ziek is het lichaam, wanneer dat evenwicht is verbroken. Gezond is de ziel, wanneer
er harmonie bestaat tussen de delen van de ziel: de rede, de moed, het begeren,
wanneer ieder deel zijn functie vervult, en niet de hem gestelde grenzen overschrijdt.
Ziek is de ziel, wanneer de harmonie teloor gaat, doordat één der delen, in het
bijzonder het begerende principe uit de band springt en gaat overheersen. De moed
kon deze toestand nog verergeren. De rede was een vrij constant principe, maar
kon door de beide ‘lagere’ delen meegesleurd worden.
259 De Romeinen stonden tolerant tegenover de zelfdoding. Het denken van de
Romeinse intelligentsia werd sterk beïnvloed door de stoïsche filosofie en de
stoïcijnen achtten zelfmoord geoorloofd. Zeno, de stichter van de stoa, scheidde
vrijwillig uit dit leven, evenals zijn opvolger Cleanthes. Het grote voorbeeld was
Hercules die in het Oeta-gebergte de zelf opgerichte brandstapel beklom, en
Philoctetes bereid vond die aan te steken. Seneca schreef hierover zijn tragedie
Hercules Oetaeus (Hercules op de Oeta). Ook de dood van Cato de Jongere werd
hoog geprezen. Caesar had het leger der republikeinen verslagen; voor hun
aanvoerder Cato bleven slechts twee mogelijkheden: zich aan Caesar onderwerpen,
of de dood kiezen. Het eerste wierp hij verre van zich, en hij besloot tot het laatste.
Seneca spreekt in deze geest: niet het leven is een goed, maar het wél-leven
(Epistulae Morales LXX, 4). De wijze leeft zolang hij moet leven, niet zo lang hij kan.
Wanneer het lichaam niet meer zijn functie kan vervullen, waarom zou de mens zijn
ziel niet vrij maken? Maar: als een ziekte te genezen is, en de ziel niet verzwakt, is
het kiezen van de dood overdreven, evenals men pijn wil vermijden, dan betekent
het zoeken van de dood een nederlaag, en de zelfdoding is een lafheid (Ep. Mor.
LVIII, 30 e. vlgg.). De quintessence van het denken over suicide is toch wel dat voor
de serieuze mens de uitweg van de dood aanwezig is.
260 In Genesis 22 wordt verhaald hoe God Abraham op de proef stelt en hem
beveelt zijn enige zoon Izaäk te offeren. Op het kritieke ogenblik houdt een engel
des Heren hem tegen. ‘Hij zei: Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem
niets! Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen
onthouden.’ Gen. 22:12). Zo geeft de schrijver van het bijbelboek Gods goedheid
nadruk en Abrahams gehoorzaamheid. Als Abraham omkijkt zit er een ram met zijn
hoornen verward in de struiken, ‘Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.’ (Gen. 22:13). Wie volgden Abrahams voorbeeld? Het is
moeilijk aan te nemen dat Spiegel hierbij het offeren van kinderen aan de Moloch
in Carthago op het oog heeft, maar zie de aantekening bij V, 192. Eerder zal gedacht
moeten worden aan het offeren van kinderen bij de heidense vijanden van Israël,
zoals b.v. blijkt uit 2 Kon. 3:27. De koning der Moabieten kan zich in de strijd met
de koningen der Israëlieten niet staande houden. ‘Daarom nam hij zijn eerstgeboren
zoon, die hem moest opvolgen, en offerde hem als brandoffer op de stadsmuur.’ (2
Kon. 3:27).
264 Dat Italianen van jongs af op wraak bedacht waren, kon Spiegel gemakkelijk
aflei-
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den uit de vele tractaten over het duelleren in het Italiaans, in de zestiende eeuw
waren het er zeker vijftig. In werken over de eer kwam steeds een hoofdstuk voor
waarin over de wraak en het duel gehandeld werd. Het Concilie van Trente deed
het duel wel in de ban in 1563, maar de invloed hiervan was gering.
265 In de zestiende eeuw bestond grote belangstelling voor de pas ontdekte
westerse wereld en zijn bewoners. Aan de ene kant zag men zeden, zo verschillend
van de eigen gewoonten dat men ze barbaars noemde, aan de andere kant meende
men in hen mensen te herkennen nog levend in de gouden eeuw, ongeschonden
en onschuldig. De ‘nobele wilde’ die in de achttiende-eeuwse filosofie door Rousseau
grote bekendheid verkreeg, was hier geboren. Montaigne schrijft in zijn essay Des
Cannibales breedvoerig over hun deugden. Bij hem en bij Spiegel vindt men dezelfde
voorstellingen. Montaigne: ‘De woorden die leugen, verraad, veinzerij, vrekkigheid,
afgunst, kwaadsprekerij en vergeving betekenen, zijn bij hen onbekend.’ Spiegels
equivalent: ‘ons veel groofsche zonden/heeft men daar niet gebruijkt, ja niet benaamt
gevonden.’ (vs. 273a-274).
277 De redacties: hs. zulk schendaad; druk-1614 zulk schendaad; druk-1615 zult
schendaad. De Jongs aantekening: ‘De zin van vs. 276-278 is volgens C.1615
woorden worden pas gevormd als de behoefte er aan blijkt, doordat de begrippen
ontstaan. Vindt ge dat vreemd? Als ge dan een grote reis maakt (naar Rome), dan
zult ge onderweg veel schanddaden zien, waarvoor ge geen woord kent, omdat ge
die nog nooit gezien hebt’ (dus woorden zijn er niet eerder dan de begrippen). Ook
hier schijnt de lezing van C 1614 en Hs. H. op een fout van een gemeenschappelijk
grond-afschrift te berusten, ook al omdat VI. 1723, bij deze plaats aantekent, dat
de oorspronkelijke lezing was: ‘Zult schendaad vinden veel die men hier niet magh
noemen.’ Tot zover De Jong. Ik laat de volledige aantekening van Vlaming hier
volgen: ‘Door 't beschreven exemplaer van den Heere Fouquart wordt my bericht,
hoe eerst in 't handschrift van Spiegel stondt.
Dunkt, u dit vreemd? en ghaat ghy dan van hier na Roemen,
Zult schendaad vinden veel die men hier niet magh noemen.

't Welk, hoewel beter, om de aenstotelykheidt verandert schynt.’ De aanstotelijkheid
lag in het feit, dat men in Rome, zetel van de paus, schandelijke daden bedreef.
Inderdaad, Spiegel zou dit vers geschreven kunnen hebben, een vlot vers, eentonig
weliswaar. Maar het is even goed mogelijk dat een ander de aanstotelijkheid heeft
willen wegwerken, en er dit probleemloze vers voor in de plaats heeft gesteld.
Intussen blijf ik met een moeilijkheid zitten. Het hs. en de druk-1614 hebben beide
dezelfde lezing: zulk schendaad. Deze overeenkomst weegt zwaar, ik heb dat al
vaker betoogd. De redactie van de druk-1615 is een conjunctuur, een drukkersvariant,
niet meer dan dat. Wanneer wij de lezing zult - druk-1615, Vlaming, De Jong aanvaarden, dan is de betekenis van vs. 277b-278 toch niet bevredigend. Immers,
de verklaring zou luiden: ‘gaat ghij van hier naar Rome, dan zult gij (een?)
schandelijke daad onderweg heel moeilijk een naam kunnen geven’, tenzij men veel
als een bepaling bij schendaad wil zien, zoals dat het geval in de conjunctuur
meegedeeld door Vlaming in een noot. Voor de combinatie schendaad onderweegh
veel gaat mij dat te ver. Accepteren wij de redactie van het hs. en de druk-
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1614 zulk schendaad, dan is vs. 278 defectief, er is geen vb. fin., maar de betekenis
ad sensum is duidelijk: ‘gaat gij van hier naar Rome, dan (zult ge) verscheidene
schandelijke daden onderweg heel moeilijk een naam kunnen geven.’ Zie voor zulk
= verscheidene, sommige Mnl. Wb. VII, 2416. Het was een bekend feit, dat pelgrims
onderweg naar Rome geconfronteerd werden met de meest bizarre afpersingen en
misdaden, terwijl sommigen onder hen ook niet voor een kleintje vervaard waren.
Dan is er ook geen reden voor aanstotelijkheid. Maar de mogelijkheid dat het
exemplaar-Fouquart de juiste lezing heeft wil ik niet wegcijferen, dan hebben wij
een probleemloze interpretatie. Ik heb hiervoor uiteindelijk gekozen.
286 ‘Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn
lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.’ (Matth. 3:4).
294 De Jong geeft het volgende commentaar: ‘De Rechabieten leefden volgens
de voorschriften van Jonadab, de zoon van Rechab. Zie Jeremia 35. Men zou dus
niet Rechabs voet verwachten, maar bv. Rechabs zoon. Voet kan al Mnl. wijze
betekenen (Zie Mnl. Wb. IX 749), ook Kil. heeft voett: modus, lex, conditio. Toch
blijft 't opvallend, dat Spiegel Rechab dan met Jonadab verwisselt.’ Dit alles klinkt
erg aannemelijk. Maar toch wil het bij mij er niet in, dat Spiegel daaraan niet gedacht
zou hebben, hij kende de bijbel. Rechabs staat m.i. voor der Rechabieten, zoals
Moabs hoogten staat voor de hoogten der Moabieten.
299 Men vergelijke hiervoor de aantekening bij vs. 174.
323 Bij de hooghste goeden die de schrift en de rede veroordelen als afgooderij
denkt Spiegel wel aan de werken des vleses en de vruchten des geestes in Gal.
5:16-26. Daar worden dezelfde dingen afgekeurd als ook door Spiegel worden
verworpen. Eveneens kan in aanmerking komen Kol. 3:5 waar wij lezen: ‘Maakt dus
radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht,
begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij.’ Spiegel past afgoderij
in wat ruimer zin toe.
324 ‘want waar de mensch zijn hert anleijt/daar isset staagh’ is een adaptatie van
Matth. 6:21: ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ Het gaat Spiegel hier om
het hoogste goed, vooral de dingen die het verkrijgen hiervan beletten worden breed
uitgemeten. Nu is Matth. 6:21 niet zomaar een toevallig vers, het is ontleend aan
een verwante perikoop, waarin gehandeld wordt over de schatten die de mens moet
vergaderen, en die welke hij moet afwijzen.
338 Hier wordt gezinspeeld op het eerste en grote gebod: ‘Gij zult de Heer uw
God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.’ (Matth.
22:37)
353 Spiegel beweegt zich hier in de neo-platonische sfeer, zoals die door Marsilio
Ficino (1433-1499) in de renaissance geschapen was in drie belangrijke geschriften:
Commentarium in Convivium Platonis, de Amore, Theologica Platonica, De Christiana
Religione. Hij trachtte christendom en platonisme te verzoenen, een verbinding van
het klassieke ideaal van schoonheid en het christelijke van morele volmaaktheid.
Spiegel aanvaardt het neo-platonisme niet in zijn mystieke vorm, zoals wij dat bij
Ficino vinden. Deze redeneert als volgt: Het goede is het op de voorgrond tredende
attribuut Gods in Zijn verhouding tot de wereld. In Zijn goedheid heeft Hij de wereld
geschapen. Uit die goedheid komt het schone voort, die liefde ver-
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wekt, d.i. een begeerte naar Zichzelf. Deze liefde doordringt de gehele schepping,
de geest der engelen, de wereldziel waarin de zielen der mensen, de natuur, en de
materie. Zo is er een voortdurende aantrekkingskracht, die van God uitgaat en naar
Hem terugkeert. Zo zou Spiegel kunnen zeggen, dat het in onze aard ligt God lief
te hebben (vs. 355). Zo ook dat God ‘alleen recht schoon’ is, d.w.z. God is de
opperste schoonheid, het wezen der schoonheid. Spiegel brengt er een intellectueel
moment in: ‘wie Godt recht kent’ (vs.354). Kennen is een intellectuele werkzaamheid,
er gaat iets uit van de mens: deze moet zijn ziel naar God keren, Hem ‘smaken’,
d.i. God ervaren, toch een mystiek element. Spiegel kent grote waarde toe aan de
ratio, die hem zelfs boven het gezag van Plato gaat. De rede richt de krachten van
de ziel, richt het ‘innerlijk oog’ op het ware, dat met het goede en het schone in God
aanwezig is. In de Een, d.i. God, waren bij de Alexandrijnse neo-platonist Plotinus
het goede, het schone, het ware verenigd. Spiegel gebruikt hier wel de terminologie
van de neo-platonisten, maar de begrippen zijn moeilijk in te passen in zijn denken,
waarin de ratio zo'n grote plaats inneemt.
366 In vs. 366 zijn elementen aanwezig uit twee bijbelse verzen. Allereerst uit
Mark. 13:33: ‘Ziet toe, waakt en bidt...’ (letterlijke vertaling naar de Vulgaat), dan uit
Matth. 7:7: ‘Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt, en ge zult vinden ...’ De
quintessence ligt dus in het vers uit Matth. Het tweede gedeelte van vs. 366 verwijst
naar de gelijkenis van de ponden (Luk. 19:1-27). Een heer ging naar een ver gelegen
land. Hij gaf zijn dienstknechten ieder een pond om mee te handelen. Teruggekeerd
liet hij hen verantwoording afleggen. De eerste knecht had er tien ponden bij
gewonnen, de tweede vijf. Zij werden geprezen en beloond. De derde had het pond
verborgen, omdat hij, naar zijn zeggen, zijn heer vreesde, daar deze straf zou zijn.
De heer veroordeelde zijn handelen streng en zei: ‘Waarom heb je dan mijn geld
niet naar de bank gebracht Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen
opvragen. Luc. 19:23). De betekenis in deze context is overduidelijk.
376 De Jong verwijst hier naar Mark. 7:33-35. Het betreft de genezing van een
doofstomme. Ik citeer de verzen 33 -35. ‘Jezus nam hem terzijde buiten de kring
van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel op, zuchtte en sprak tot hem: “Effeta”, wat
betekent: Ga open. Terstond gingen zijn oren open en werd de band van zijn tong
losgemaakt, zodat hij normaal sprak.’ Zonder deze plaats te verwerpen, wil ik ook
de aandacht vragen voor een andere perikoop. Spiegel schrijft: ‘wiens openingh
ons Heijl-lant u gebiett’. Christus gebiedt óns en dat is vooral het geval bij de
gelijkenis van het zaad, waar hij zegt: ‘Wie oren heeft, hij luistere.’ (Matth. 11:15;
13:9; 13:43; Mark. 4:9; Luk. 8:8). Mark. 7:33-35 functioneert, wanneer wij ervan
uitgaan, dat wij als ‘doofstom’ zijn.
396 Het W.N.T. X, 2043 geeft deze plaats met de betekenis: ‘wippende ontsnappen
of ontkomen.’ Er wordt een passus van Vondel geciteerd: ‘Looft Godt, die ons, ter
noot ontwipt,/Niet gaf aan 's haeters tant.’ Vondel 7, 527. Ik ben van mening dat
ontwipt bij Vondel inderdaad ‘ontkomen’ betekent, de context bevestigt deze
verklaring. Minder zeker lijkt mij dat voor Spiegels Hert-spiegel bk. III, 396. Allereerst,
ontwippen is daar transitief gebruikt: ‘of hadd’ de looze snoek de dobbers niet
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ontwipt.’ ‘Dobbers’ is lijd. vw. bij ‘ontwipt’. Bovendien, een vis ontkomt de dobbers
niet. Nu kan men tegenwerpen: de dobbers staat als pars pro toto voor het net. Dat
is mogelijk, in vs. 395 is het slepend' loot ongetwijfeld pars pro toto voor de zegen.
Let wel, de baars ontsnapt ‘aan’ het slepend' loot. Wat gebeurt er als een vis in een
net verward raakt? Dan tracht hij zich te bevrijden, en daardoor gaan de dobbers
bewegen, ‘wippen’. Wat doet de slimme snoek? Die laat zich, zodra hij het net voelt
en de dobbers beginnen te ‘wippen’, naar de bodem zakken en houdt zich doodstil.
De dobbers wippen niet meer, de snoek heeft ze ‘ontwipt’. Het praefix ont betekent
hier het tegengestelde van wat het grondwoord inhoudt. De visser heeft schier
zeghe, bijna succes, maar als de dobbers niet meer bewegen, legt hij er zich bij
neer dat de buit hem ontgaat. En men vergete het niet, het was een ‘looze snoek’.
408 Dit vers verwijst naar één van de bekendste gelijkenissen van Jezus. Een
zaaier ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg, de vogels
aten het op, een ander deel viel op rotsachtige bodem, de zon verbrandde het, dat
wat tussen de doornen viel, werd door deze verstikt. ‘Een ander gedeelte tenslotte
viel op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels
dertigvoudig.’ (Matth. 13:3-8)
410 De redactie van het hs.: Die wasbaar korrelplant ook meer voor mis, en enten
... Die van de druk-1614: Die wasbaar korrelplant ook me voor mis en enten. De
punten achter plant en enten in de druk zijn fouten van de zetter, er is geen sprake
van interpretatieve punten. Met De Jong geef ik de voorkeur aan de redactie van
het hs. in dezen. De Jong gaat dan verder: ‘de lezing me van de druk lijkt mij beter
als meer uit Hs. H.’ Hij geeft geen argumenten en dat zou noodzakelijk zijn om zijn
mening te beoordelen. Als de redactie van de druk me = mee juist is, dan zouden
wij lezen dat de plant ook mee voor mest en enten met vruchten betaalt. Dan is de
vraag gerechtvaardigd: waardoor dan in de eerste plaats? De tekst geeft hierop
geen antwoord, speculatie zou nutteloos zijn. Nu de redactie van het hs. Allereerst,
wat is de functie van ook? Dit woord wijst terug naar vs. 408. Het aan de goede
aarde toevertrouwde zaad geeft veelvoudige vrucht. Spiegel zegt: zo ook de
korrelplant, die ook meer d.i. in hogere mate voor de mest en het enten met vrucht
(collectief voor vruchten) betaalt, een ruime intrest voor de genoten weldaad, n.l.
de verzorging. De korrelplant is een plant uit een korrel, een pit gegroeid; er is geen
sprake van koren, immers, dat heeft geen enten van node, sommige vruchtbomen
en struiken hebben dat wel. Op grond van bovenstaande overwegingen en op de
grond van het gezag van het hs. geef ik de voorkeur aan de redactie daarvan.
Overigens dient er op gewezen te worden dat in me (mee) de voor het bijw.
oorspronkelijke vorm kan schuilen van meer. Het is niet duidelijk of De Jong dit
bedoelt of me = eveneens, zoals ik heb verondersteld.
426 De redactie van vs. 426 komt in het hs. twee lettergrepen tekort. Men kan
niet aannemen dat Spiegel het vers zó heeft geconcipieerd. De druk zal de juiste
versie wel hebben, daar lezen wij: ‘d'inlandsche rook-rijk bloem, en kruijt veracht,
verschoven’. Het hs. heeft ‘veracht’ niet, waarschijnlijk een fout van de kopiist. Ik
neb hier voor de redactie van de druk gekozen.
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430 Achter dit vers staat Matth. 5:45, een vers uit de bergrede. Jezus spreekt over
de vervulling der wet en der profeten. Het vers in zijn context: ‘Gij hebt gehoord, dat
er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Bemint
uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw
Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het
laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’ (Matth. 5:43-45).
441 Bij dit vers begint een beschouwing van de mens als natuurlijk schepsel, dat
alles in een notedop. Zij loopt wel parallel met Coornherts inzichten in zijn
Wellevenskunste. Die kunnen vaak verhelderend zijn bij onze interpretatie van de
Hert-spiegel. In het eerste hoofdstuk van bk. I stelt Coornhert de mens tegenover
‘'tghedierte’. Dat derft redene ende mitsdien willekuere ende moet daarom, elck int
zyne, noodlyck volghen hare angheboren gheneghentheyden. Daarom is oock elck
dier in zyner aart ghoed ende onberispelyck. Al gheheel anders ist metten redelycken
dieren.’ (I, I, 7, 8). Men kan zich afvragen waarom Spiegel zowel als Coornhert de
kwalificatie ‘reelijk dier/redelycke dieren’ hanteren. Het gaat hen om de situering
van de mens: aan de ene kant het natuurlijke schepsel, uitgerust met dezelfde
capaciteiten als de dieren, aan de andere kant het schepsel door God bedeeld met
de rede, hetgeen hem op een hoger niveau plaatst. Het eerste aspect krijgt hier de
nadruk. Maar terstond komt het tweede aspect in zicht. De mens bestaat uit ‘lijf, en
siel, die onderlingh verscheelen.’ Het lichaam is zó samengesteld, de ziel zó. Ze
worden naast elkaar gesteld in hun onderdelen. Maar in vs. 445 wordt het pleit ten
voordele van het tweede aspect beslist: het lichaam laat zich leiden, de ziel, en
daarin een bepaalde kracht is de meesteres. Coornhert formuleert het als volgt: ‘De
mensche zelf bestaat inde vereenighing van lyf ende ziele. 'tLyf is zienlyck, oock
van zelfs onbeweechlyck ende mitsdien sterflyck. Maar de ziel is onzienlyck, oock
haar van zelfs beweghende ende daarom oock onsterflyck. Het aartsche lichaam
is snoder dan de hemelsche ziele. Daarom voeghet haar, alst edelste deel, door
hare krachten den lichame met zyne krachten ende zinnen te bestieren. Hier toe
behoeft verstand. Dat en is int lichaam niet, maar inde ziele, van welcker, ende niet
van des lichaams krachten hier nu werd ghehandelt.’ (I, II, 3-4) Niet anders doet
Spiegel. In vs. 444 doen zich toch wel moeilijkheden voor. Men kan de terminologie
gemakkelijk over zich heen laten gaan en doen of er niets aan de hand is, het zijn
gewone woorden, maar toch wij zouden graag weten wat de gehanteerde begrippen
voor Spiegel, ook voor zijn tijdgenoten inhouden. Ik wil een voorzichtig en beknopt
antwoord geven, trachten te geven. De siel-neijgingh doet veronderstellen dat er
ook lijf-neijgingh bestaat. Dat is inderdaad het geval en blijkt in vs. 472, waar
gesproken wordt over de blusschingh (= bevrediging) van de neigingen van lichaam
en ziel. Vs. 472-474 delen mee wat daarvoor nodig is. Bovendien, de siel-neijgingh
wordt omschreven in vs. 449-452. Neijgingh, geneghenheyd bij Coornhert komt van
het werkw. neigen. Coornhert legt dit fraai uit. ‘Ghelyck gheen wichtigh lichaam los
magh blyven hanghen inder Lucht, maar van zelf natuurlyck neerwaarts moet
neyghen ter aarden tot zyn onderhoud, alzo neycht zich mede de menschelycke
nature tot 'tghene zyn onderhoudenisse op rust. Hier uyt,
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te weten uyt zulcke beweghinghe van neyghen, heeft de gheneghenheyd oock huer
name ontfanghen.’ (Wellevenk. I, V, 13). Hij maakt de tegenstelling tussen begeerte
en gheneghentheyd. ‘Alle gheneghentheyd tot voedsel of tot voorttelinghe is een
angheboren beweghinghe der lyflycker krachten, zonder alle voorghaande
verbeelding van deze of die spyze of vrouwe, altyd alleenlyck tot sterckinghe or
onderhoudinghe der menschen streckende. Maar de begheerlyckheyd tot voedsel
of voortteelinghe is een beweghinghe der nederste krachten vande ziele, die niet
en is angheboren, maar zelf verkoren uyt voorghaande verbeeldinghe van deze of
die welsmakende spyze, tot d'een vrouwe meer dan tot d'ander streckende, ende
dit om een lustigh ghevoel in zulck eten of byslapen te ghenieten. Zo zietmen nu
dat hier int begheren de luste met weten, maar inde gheneghenheyd der naturen
onderhoud buyten weten des menschen het eynde is daar toe elck zich is
streckende.’ (I, V, 9-11) Het zou te ver voeren om nog meer te citeren, hoe
belangwekkend het onderwerp ook is, en hoe effectief Coornhert redeneert. Hij
spreekt niet over sielneijgingh, maar wij kunnen inzien dat ook deze neiging is
aangeboren en om bevrediging vraagt. De neiging/genegenheid is een fundamentele
drang aan het leven verbonden, die van het lichaam heeft de mens gemeen met
de dieren, die van de ziel is alleen hem toebedeeld. Moed en gemoed worden dikwijls
door elkaar gebruikt. In vs. 444 mag men ze naar mijn mening eveneens gelijkstellen.
Spiegel zal wel dezelfde kracht op het oog hebben als Coornhert in de volgende
passus. ‘Den ziele zyn van Gode innegheplant twe byzundere kraften, waar af d'eene
vreemd is van, ende d'ander ghemeenschap heeft metten lichame. D'eerste is
hemelsch, die als een sterreken zyn licht ontfangt uyte goddelycke zonne. Deze
noemt men het ghemoed. Maar d'ander is een krachte, antreckelyck of
afschouwelyck. D'antreckelycke heetmen een begeerlycke, ende dander een
afkeerlycke of afweerlycke ende daarom oock (doch oneyghentlyck) een toornighe
krachte.’ (Wellev. I, II, 5). Moett en verstant behoren tot de ‘overste krachten’ der
ziel, de ‘begheerlycke’ en ‘afkeerlycke’ tot de ‘nederste’. ‘Deze twe brenghen vier
andere voort, namentlyck hoop ende vrueghde, die uyte begheerlycke, met vreze
ende droefheyd, die uyte afkeerlycke krachten spruyten. Van alle welcke mette
ghene die doch daar uyt voortkomen, hier na oock ghezeyt zal werden,’ .. (Welleve.
I, III, 2). ‘Aant wel verstaan van welcke nederste krachten der zielen met allen vele
is gheleghen. Want het zyn ghereedtschappen of wercktuygen die, wel ghebruyckt
zynde, tot dueghden, tot vrueghden ende tot zaligheyd, maar mesbruyckt wezende,
tot zonden, tot trueren ende tot onzaligheyd dienen voor huere ghebruyckers ofte
mesbruyckers.’ (Wellev. I, III, 3). De overeenkomst bij Spiegel in vs. 447-448 is
duidelijk. Coornhert zal de in vs. 447 genoemde ‘hertstochten’ alle in aparte
hoofdstukken behandelen. Coornhert betoogt dat het gebieden toekomt aan het
gemoed en het gehoorzamen aan de begeerlijke en afkeerlijke krachten. Meestal
is dit echter anders en springen de laatste uit de band. Zij gedragen zich als hollende
paarden, die de voerman verachten en zich in het verderf storten. ‘Want zy door
een bedriechlycke waan van ghoede ende eerlycke dinghen zich afkeren van ware
duechde ende eere, ende zo ghezamentlyck inder zonden verderfenissen met
schanden springhen. Het ghemoed is de verstandelycke kracht der zielen, waar
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mede de mensche al 'tghene men magh verstaan, ontfangt ende bewaart, of kent
en oordeelt. D'eerste is ghedoghelyck. Die ontfangt ende behout als een zuyvere
spieghel het licht met het beelde des dings dat daar inne schynt ende daar voor
verschynt. Maar dander krachte is werckelyck. Deze anschout, kent ende oordeelt
'tghene voor d'eerste inden lichte verschynt. Inde eerste, te weten in de lydelycke
krachte des verstandelyckheyds, verschynen zich de verbeeldinghen, komende
uyten zinnen. Dit zyn dan de ghedachten. Deze bewaart zy als voghelkens inde
kouwe derghedenckenissen; alzo is zy als een leerling, ghedoghende des
leermeesters onderwyzinghe. Deze leermeester is de werckelycke
verstandelyckheyd. Want zy de ghedachten of des ghemoeds verbeeldinghen (dat
een is) mette redene overweeght, met onderzoeck anmerekt ende met
onderscheydelycke kennisse oordeelt ende bestiert. Zulx is die eyghentlycke aart
vande edele scherpzinnicheyd des redelyken mensches. Hier met bespeurt hy, vindt
hy ende kent hy uyt zich zelve, zonder iemands onderwys, dinghen hem te vooren
verholen wezende. Des verstandelyckheyds werck is te onderzoecken, wat waarheyd
of loghen is, maar de reden spuert na, wat ghoed is of quaad. Welcke reden zelf
mede is een verstandelycke ende werckelycke krachte. Doch schynt haar werekinghe
een weynigh te verschillen vande werekinghe des verstandelycken werekelyke
krachts. Want daar deze 't oghe vest op weynigh dinghen inde verbeeldinghe, daar
ziet de reden teffens op veele dinghen. Want zy ooght op dueghde, ende zonde,
op bate ende schade, op lust ende verdriet, op vreughde ende rouwe, op minder
ende meerder, 't een teghen 't ander overweghende.’ (Wellev. I, II, 6-11). Wij moeten
het ons zó voorstellen: Coornhert kent twee vormen, aspecten van het verstand.
De eerste vorm is ontvangend, passief, krijgt de ver-beeldingen van de zintuigen
en bewaart die zo nodig in het geheugen. De tweede vorm is de werkende, de
actieve, die kent, overweegt, en oordeelt over die verbeeldingen, of gedachten. In
dat actieve verstand zijn ook twee aspecten: het verstand dat zich bezig houdt met
het objectieve denken over zaken die de materie betreffen, het materiaal door de
zintuigen aangedragen. Als wij zeggen: twee en twee is vier, dan volgt toestemmen,
maar zeggen wij twee en twee is vijf, dan volgt ontkennen. Als wij in de verte iets
zien, en zeggen, dat is een boom, of dat is een mens, dan kan het verstand
toestemmen of ontkennen. Wij spreken in dit geval over ons denkvermogen. Het
tweede aspect heeft een veel hogere functie, het is de rede, waaraan Coornhert in
het tweede boek van zijn Wellevenskunste een hoofdstuk wijdt. ‘De Reden is inden
mensche zo heerlycken ghave Gods, dat alle mensche die zich zelf redens
bestieringhe onderwerpt, daar door een Heere weidt ende bestierder aller anderer
dieren.’ (Wetteve. II, II, 9). De rede onderscheidt dus de mens van de dieren,
benevens zijn onsterfelijkheid, voegt Coornhert er tussen haken aan toe. De rede
is veel ‘mobieler’ dan het verstand. ‘Zij springt of huppelt vant een opt ander. Daar
anschouwt zy nu ditte, dan datte, onderzoekende wat ghoed is ende waarachtigh.
De reden bestiert de ghedachten, recht als een vrouwe vanden huyze hare maarten,
die anders int wilde zouden zwerven.... ‘In zulck huppelen ende springhen, herwaarts
ende ghins lopende (twelckmen ghemeynlyck nu noemt discoureren, dats
redenpleghen), wandert de reden door alle middelen van bewyzinghen. Zy neemt
hare blycken
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vant lochenen tot het toestemmen of ja zegghen, als: tis nacht of ds dagh. Ten is
gheen nacht (dits het lochenen), dus ist dagh (dits het toestemmen).’ (Well. II, II, 5
en 6). Deze gave Gods noemt Spiegel het vernuft. De hartstochten mogen storm
lopen tegen de rede, als het onderwijs derzelve goed is en de praktijk daarmee in
overeenstemming, dan is zij een ‘betemster der hertstochten ende een leydsterre
des levens.’ Zo schrijft Coornhert (Wellev. II, II, 13), en zo denkt Spiegel ook.
455 De redactie van het hs.: koude oudheijt, die van de druk-1614, en van de
volgende drukken: koude, oudheid. Beide redacties geven zin. de versie van de
druk spreekt voor zichzelf, voor vele zestiende- en zeventiende-eeuwers was dat
met die van het hs. niet minder het geval. Volgens de humeurenleer, waaraan in de
renaissance grote waarde werd toegekend, was de ouderdom koud en droog, een
combinatie van onaangename eigenschappen. Bovendien, hij stond onder invloed
van de planeet Saturnus, al met al een situatie voor de oude mens om vatbaar te
zijn melancholie. Ik geef de voorkeur aan de redactie van het hs. Allereerst om het
gezag dat ik het toeken. Ook vestigt het hs. niet de indruk dat de kopiist in zijn
concentratie werd gestoord, de penvoering is vast, niet aarzelend en het schrift is
regelmatig. Vervolgens de inhoudelijke kant. Waarom zou juist koude tot de rampen
der wereld behoren en niet b.v. hitte. Dan, koude plaatsen wij in een andere categorie
dan de overige leden van de opsomming. Die zijn alle toegespitst op de mens, dat
is met koude niet het geval. Koude oudheijt schaart zich zonder enige moeite in de
rij der rampen die mens bedreigen, zij immers treft ieder mens.
496 De Jongs commentaar bij dit vers: ‘Gezegd is 't gauw genoeg (maar gedaan
niet).’ De Jong moet de klemtoon op haast gelegd hebben, een extra nadruk, want
metrisch krijgt haast de klemtoon. Met genoegh is dat ook het geval, dat woord heeft
eveneens een metrische heffing, maar kan ook een extra accent krijgen. Ik lees
dan: t'is haast genóéch gezeijt. Dan is de zin: er is nu wel genoeg van gezegd, er
is (meer dan) voldoende over geredeneerd. Ik geef de voorkeur aan deze laatste
verklaring. Daarvoor heb ik twee argumenten. Naar mijn oordeel past De Jongs
interpretatie niet in de gedachtengang van Spiegel, zij is te ‘frivool’. Spiegel is
doodernstig in zijn beschouwing, 't is voor hem een kwestie van ‘to be or not te be.’
Bovendien, in T'schort an 'tbeslaan is al over een beginnen, een ondernemen
gesproken. Dit is speculatief, ik geer het toe. Belangrijker acht ik het tweede
argument. De eerste beide boeken hebben een gelijk geaard slot. Men vergelijke:
Bk. II, 473: Maar zangh-vreughd ghij bezwijkt: zoo ist ook rijt te rusten. Bk. I, 575:
Maar hou Calliop' ist nu niet schier tijt te swijghen. In beide gevallen is er sprake
van de gedachte: t'is nu wel voldoende, er moet een eind aan komen. Hiermee zou
de tweede interpretatie (er is nu wel genoeg van gezegd, er is (meer dan) voldoende
over geredeneerd) van bk. III, 496b parallel lopen. Ook in de context, d.i. de
gedachtengang van Spiegel, lijkt mij deze verklaring de juiste. Hij heeft zijn onderwerp
aan alle kanten bekeken, van voren naar achteren en omgekeerd, hij heeft het
onderste bovengehouden en beklopt rondom. En tot slot zegt hij: begin ermee, daar
komt het op aan. Vaarwel, t'is nu welletjes.
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Aantekeningen bij Kleio
4 Het is mij niet duidelijk waarom De Jong - Dr. A.J. de Jong, Een viertal Dichters
en Prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance Zwolle, 1925. - hier spreekt van
‘Spieghel's tuin bij zijn buiten Meerhuizen.’ Hij doet dat blijkbaar in navolging van
Vlaming - P. Vlaming, H.L. Spieghels Hertspieghel en andere Zedeschriftten.
t'Amsterdam, By Andries van Damme, MDCCXXIII. - Diens aantekening luidt: ‘Des
Dichters tuin, aen den Amsteldyk ... Hy noemt het Muze toren hof, als een hof daer
de toren der Muzen op stondt. Deze was een groote Lindeboon, naer de wyze van
dien tydt gevlochten, en met trappen in de hoogte gelegt en gevormt tot een Prieel,
waer in men wel twintig menschen in 't ronde eerlyk kon onthalen.’ Vlaming en De
Jong gaan uit van de betekenis hof = tuin, waarin de Muze toren staat. Maar er is
een andere interpretatie mogelijk. Ik denk veeleer aan een Muzenhof, d.i. de
residentie van de Muzen, waar de Muzen hof houden, beeld voor ‘waar gedicht
o

wordt’. Ik vind daarvoor steun in Prinsenhof. Volgens het W.N.T. XII, II, 4215 ‘1 .
Hof, residentie van een prins (vorst). P r i n c e n h o f . La cour de prince. Aula, basilica,
o

Plant.’ En ‘2 . In 't bijzonder: residentie van den prins-stadhouder, 't Oude
Princen-Hof. Bestaende uyt een voornaem gedeelte van 't groote St.
Aechten-Clooster. ... Hier hadt ... Willem van Nassau, Prince van Orange, als
Stadt-houder en Gouverneur deser Provincie zijn residentieplaets verkosen, V,
Bleyswijck, Beschr. v. Delft 547.’ Ook Leeuwarden heeft in deze zin een Prinsenhof.
Welnu, dit Muzenhof was een torenhof, een hof in een toren, een Muzen-toren-hof
dus. Dit is een tuinhuis, een bouwsel van drie verdiepingen, beneden vierkant, de
eerste verdieping achthoekig en de bovenste rond. Zó wordt ons het
Muse-Tooren-hof in bk. VII, vs. 59 e. vlgg. beschreven ‘daar biett ons T'
muse-tooren-hof op eenen grontt/ drie schuijl-huts boven een vierkant, achthoekich,
ront, enz.’ Er is geen enkele reden om het Muse-Tooren-hof in bk. IV, vs. 4 niet
gelijk te stellen aan dat in bk. VII, vs. 59. En ook het tempeltgen der Muisen, bk. IV,
vs. 29 is hetzelfde gebouwtje, waar Spiegel zich voor rust terugtrekt na het
bewonderen van bloemen en planten in zijn tuin, zoals dat beschreven wordt in vs.
58 van bk. VII. Waarom Vlaming bij bk. IV, vs. 29 de identificatie met de ‘koepel’
wel maakt (zie zijn lange aant. bij dat vers), en in bk. VII, vs. 59 toch weer naar de
lindeboom verwijst, begrijpen wij uit zijn verklaring van op eenen grondt (bk. VII, vs.
59): ‘'t Muze-toren-hof) de gevlochte lindeboom (van welken over het vierde boek
gesproken is) stondt op denzelven grondt met het achtkante speelhuis, waer op
men boven als op een trans rondom konde gaen.’ Maar op eenen grondt kan hier
slechts betekenen: op een fundament, de woordgroep heeft alleen betrekking op
het driedelige bouwsel.
35 De drukken-1614/1615 - ook Vlaming, en De Jong - hebben oud-freux. De
Jong tekent aan: ‘Waarschijnlijk drukfout voor oud-frenx, d.i. ouderwetsch, vgl.
Duitsch altfränkisch.’ De Jong had gelijk, het hs. heeft inderdaad oud'-frenx. In het
W.N.T. XI, 1560 vinden wij s.v. oudfrensch het volgende: ‘Waarschijnlijk een van
de Oostelijke naburen overgenomen woord: mhd. altvrenkisch, hd. altfränkisch,
eigenlijk op de wijze van de oude Franken. Ouderwetsch, uit den ouden tijd afkomstig
of daarin thuis behoorende. Daar de oorsprong van het woord niet meer gevoeld
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werd is het op verschillende wijzen verbasterd.’ In hetzelfde lemma wordt Spiegel
aangehaald: ‘Een oud-freux horenherpe...’ Blijkbaar wordt freux als een verbastering
beschouwd, maar ik opteer voor een foutieve lezing, of een zetfout van de zetter.
Ook Hooft gebruikte de vorm frenksch in de Neederlandsche Histoorien. Ed. 1656,
blz. 59. Ik geef hier de passus, omdat die illustratief is. Hendrik Dirkzoon, Mr. Hendrik
werd met zijn kornuiten in 1578, toen Amsterdam zich bij de opstandelingen aansloot,
uit de stad verbannen. Zij hadden de dood verwacht. ‘Doch zy werden aan Sant
Antonis dyk opgezet; van waar hy, met eenighe andren zich naa Haarlem deed
voeren. Aldaar gekoomen, en dit pak van zyn hart zynde, ging hem boertens lust
aan; ende zeid' hy tot zyn makkers: een ding hebben wy vergeten. Als zy vraagden
wat? antwoordd' hy den kruiwagen. 'T welk in Amsterdamsch gezeit is, de lyntoght,
en 't mennen der zaaken, naar hunnen zin. Ende als hum zyn gevoelen, noopende
dit omhangen der hekken, werd afgevordert, huimetuit (zeid' hy) hoedt u voor de
weêrstuit. Dit ook is een outfrenksch spreekwoordt, ...’ Uit de contekst valt op te
maken dat outfrenksch hier is gebruikt in de zin oud-Nederlands, of uit oude tijd
stammend. Wat is een hooren-herrep? Het W.N.T. VI, 1906: ‘harp (lier) uit een paar
hoorns gemaakt' (citaat Spiegel). Vlaming: een ouderwetsche herpe met hoornen,
een Lier, gelyk dezelve op penningen, marmers, en gesteenten voorkomt.’ Hierbij
sluit De Jong aan: ‘Een lier, een soort harp die twee krullen had.’
69 De redactie van het hs. is: Faam-klaps snelle wieken, die van de drukken, ook
die van Vlaming, en die van De Jong: faams klapsnelle wieken. Aan de versie van
het hs. moet de voorkeur gegeven worden. Daarvoor zijn twee argumenten: 1. Het
hs. geeft een duidelijke zin: de snelle wieken van de faam die klapt = geruchten
verspreidt. Wat klap-snelle wieken zijn is minder duidelijk, zijn dat vleugels die door
het klappen snel zijn? Dan gaat het geruchten verspreidend element verloren. 2. In
vs. 79 wordt gesproken van klapper-zieke faam (ook in de drukken) d.i. de faam die
graag klapt = geruchten verspreidt.
70 Over goden, halfgoden en helden kon de zestiende-eeuwer lezen in de werken
van de mythografen: Lilio Gregorio Giraldi, De Deis Gentium Bazel, 1548; Vincenzo
Cartari, Le Imagini degli Dei antichi, Venetië, 1571; Natalis Comes, Mythologiae,
Venetië, 1567. Dit zijn eerste drukken, anastatisch herdrukt in de Garland Series,
New York/London, 1976. Zie hierover Jean Seznec, La Survivance des dieux
antiques, London, 1940, in het Engels vertaald door Barbara F. Sessions en
uitgegeven in de Bollingen Series (XXXVIII New York, 1953 als The Survival of the
pagan Gods. Toch krijg ik de indruk dat Spiegel vooral putte uit Boccaccio's
Geneologia deorum gentilium. Ik heb gebruikt de Italiaanse vertaling La Geneologia
di gli Dei de Gentili, Venetië, 1581. Het nu volgende heb ik aan dit werk ontleend.
Prometheus was de zoon van de titan Japetus. Al jong aangetrokken tot de studie,
vertrok hij naar Assyrië, waar hij het onderwijs van in die tijd beroemde Chaldeeën
volgde. Vandaar begaf hij zich naar de toppen van de Kaukasus, waar hij door
waarneming en speculatie inzicht verwierf in de loop der sterren, de natuur van de
bliksem en de oorzaken van vele dingen. Hij keerde terug naar de Assyriërs die hij
uit primitieve omstandigheden ophief tot geciviliseerde mensen. Hij onderwees hen
o.a. in de astrologie. Later zou hij door Minerva in de hemel zijn toegelaten. Daar
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zag hij de werking van het vuur, dat hij aan de stervelingen op aarde bracht. Als
straf zou hij op bevel van Zeus in de Kaukasus aan een rots zijn geklonken, waar
een adelaar elke dag zijn lever kwam uitpikken, die 's nachts weer aangroeide.
Hercules zou hem bevrijd hebben.
74 Algemeen werd aangenomen dat de astrologie haar oorsprong vond in het
gebied van de Euphraat, in Babylonië en Assyrië, zie de aant. bij vs. 70. Of nu de
Babyloniërs en Assyriërs precies hebben gehandeld, zoals de renaissancisten zich
dat voorstelden, is niet relevant. Zij dachten dat aan de Euphraat de eerste
horoscopen werden gemaakt. Of de methoden toen dezelfde waren als die zij
hanteerden, daarover maakten zij zich niet druk. Volgens Spiegel brachten zij op
s'hemels booghe, d.i. de halve bol, die de waarnemer ziet boven de horizon, en die
hij projecteert op een plat vlak als een halve cirkel ringhen, huijzen, beelden aan.
Wilde een astroloog een horoscoop van iemand trekken, dan handelde hij als volgt:
het exacte ogenblik van de geboorte - dag, uur, minuut - was bekend. In tabellen
zocht hij de stand van de planeten op dat ogenblik op. Deze tafels richtten zich wat
de plaats betreft op bepaalde plaatsen, wat de tijd aangaat op het middaguur.
Meestal moesten er dus modificaties worden aangebracht. Daarop werden cirkels
(ringhen) getrokken, in het midden waarvan zich de aarde bevond. Deze cirkels
werden in twaalf segmenten (huijzen)verdeeld - een ingewikkeld probleem - daarop
werd de horizon aangebracht, die het twaalfde huis scheidde van het eerste. Ieder
huis had een bepaalde naam, die voor de persoon moest worden ingevuld. Aan de
cirkelranden bevonden zich de tekens van de dierenriem en die der planeten, de
beelden. Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er ook andere methoden
bestonden tot het formeren der twaalf huizen. Vlaming en De Jong geven een hiervan
zeer afwijkende interpretatie.
88 Vlaming suggereert in zijn aantekening dat ‘het verachten van vrouwenmin’
waarheijts hooft-wets verzuijm zou zijn. De Jong neemt deze suggestie feitelijk over.
‘Waarheids hoofd-wet’ doelt misschien op het gebod der liefde. De waarheid: ‘Het
is niet goed, dat de mensch alleen zij' was door Orpheus miskend (?)’. De Jong
heeft een van de drukken 1614/1615, ook van Vlaming afwijkende redactie, i.p. van
hooft-wets heeft hij hoofd-wet, een eigenmachtige conjunctuur, of, en daaraan geloof
ik eerder, een drukfout. Deze interpretatie berust op het verhaal dat Bacchanten
Orpheus verscheurd zouden hebben, omdat hij na de dood van zijn Eurydice zich
verre van vrouwen hield. Nu is het altijd gevaarlijk bij interpretatie met externe
gegevens te werken. De vraag: wat is waarheijts hooft-wet ligt voor de hand. Dan
moeten wij weten wat Spiegel als waarheid beschouwde, hoe hij die dacht te
verwerkelijken, en wat die kon tegenwerken. Vervolgens kunnen wij zien hoe een
gegeven van de mythe van Orpheus daarin functioneert, of kan functioneren. Verder
dan een aanvaardbare plausibiliteit kunnen wij meestal niet komen in problemen
als deze. Welnu, in bk. III kunnen wij terecht:
Godt, waarheijt, waare deuchdt is onzer zielen spijs.
Vergeefs el zoeken menschen reukeloos, onwijs
in schauw-lust haar genoecht.

Waarheijt, elders de juiste dingwaardering, staat tegenover de schauw-lust van de
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personen die zich in Plato's grot bevinden, en die zich vergapen aan het schijngoedt
valsch (bk. III, vs. 124): ‘rijkdom, hooghe staat, faam, wellust, weetsucht prachtigh/
en zulke ijlheijd meer’ (bk. III, vs. 125-126). Wie op zijn handelen let, merkt dat
‘achteloosheijd/grond-oorzaak is alleen van onheijl, schuldt, of boosheijd.’ (bk.III,
vs. 177-178). Tegenover de achteloosheid stelt Spiegel de ‘gauw’ andacht’, die
‘t'versuijmen reukeloos’ (bk. III, vs. 188), d.i. het lichtzinnig tekort schieten te niet
doet. Hij geeft als voorbeeld de smid, die hoewel hij de hitte van het vuur kent, zich
door achteloosheid toch brandt. Waarheijts hooft-wet is dus bedachtzaamheid,
aandacht, een zekere waakzaamheid van de geest om de juiste beslissing te nemen
bij het afwegen van de gevolgen van handelingen in een bepaalde situatie. Waar
is Orpheus achteloos geweest, waar heeft hij waarheijts hooft-wet voordachtig d.i.
vooruitziend, bedachtzaam te handelen, geschonden? Zijn jonge echtgenote,
Eurydice, zou - zo verhaalt de mythe - door een slang gebeten zijn en zijn gestorven.
Door zijn klaagliederen wist hij Hades, de god van de onderwereld, te roeren en hij
mocht haar mee terugnemen naar het land van de levenden, op voorwaarde dat hij
niet naar haar omkeek, voor hij het zonlicht had bereikt. Even werd het hem te
machtig en gaf hij toe aan zijn hartstochtelijk verlangen haar te zien. Toen hij zich
omwendde verdween haar ziel als een zucht in het eeuwige duister.
91 Er staat historisch niets vast over de persoon van Homerus. De bekende
portretbustes zijn in de Hellenistische tijd ontstaan. De blinde ogen van dit
geïdealiseerde beeld geven er een extatische uitdrukking aan.
92 De aantekening van De Jong is niet ter zake. De druk-1615 brengt een
eigenmachtige emendatie aan en verandert priester (in de redactie van de druk-1614
en Vlaming) in priesters. Waarom dit gedaan is, kunnen wij slechts gissen. Wie die
priesters zijn is niet duidelijk. Ziehier de aant.: ‘De Helikon is een berg in Boeotië
en de verblijfplaats der Muzen. Daar is de bron Hippocrene; wie daaruit drinkt, wordt
dichter.’ De Jong had naar Vlaming moeten luisteren, diens verklaring is juist:
‘Hesiodus, priester der Zanggodinnen op den Helikon.’ Hesiodus leefde ongeveer
700 v. Chr. Hij was geboren in Boeotië, zoon van een eenvoudige boer. Als kind
reeds hadden de muzen op de berg Helikon hem - hij weidde op de hellingen zijn
schapen - tot dichter gewijd. Hij bleef hun vereerder, hun priester. Spiegel
bewonderde zijn ernstige, stoere moraal.
94 De Pelasgers woonden volgens Homerus in Thessalië, bij latere schrijvers zijn
zij over geheel Griekenland verspreid.
97 Titus Lucretius Carus (98-55 v. Chr.). Zijn hoofdwerk is de De Natura Rerum
= De Natuur, waarin hij de leer van Epicurus verdedigt, vaak op meeslepende wijze.
Indruk op Spiegel zal vooral gemaakt hebben, dat Lucretius een leven aanbeveelt
naar de eisen van de natuur, een leven van eenvoud, niet beroerd door hartstochten,
de ataraxia, een leven dat zich beperkt tot het noodzakelijke, een leven vrij van
bijgelovige angsten en vrees voor de dood. Lucretius' religieuze opvattingen vonden
zeker geen genade in Spiegels ogen. De beroemde versregel: tantum religio potuit
suadere malorum (bk. I, vs. 101) = tot zoveel kwaad kon de godsdienst raden, zal
hem een gruwel zijn geweest. Lucretius' poëtische vormgeving wist hij ongetwijfeld
te waarderen.
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98 Vergilius; hoordwerk was de Aeneis; in twaalf boeken behelsde dit epos de
omzwervingen van de Trojaanse held Aeneas, en zijn strijd in Italië, na zijn vlucht
uit het brandende Troje. De vergelijking met Homerus werd algemeen aanvaard:
de eerste zes boeken werden gesteld naast Homerus' Odyssea, de laatste zes
naast de Ilias.
99 Ovidius was zeer geliefd in de renaissance, vooral zijn Metamorphoses, door
Vondel vertaald als Herscheppinge, maakten furore en er is nagenoeg geen dichter
in de zestiende en zeventiende eeuw die niet aan dit werk ontleende. Spiegel verwijst
naar zijn Amores, in drie boeken, 49 elegieën gericht tot Corinna, geen werkelijke
vrouw, maar een beeld van Ovidius' fantasie. Zijn Ars Amatoria, ook in drie boeken,
geeft voorschriften voor gelieven om elkaar te veroveren.
100 In feite was Plautus geen slaaf, maar hij voorzag een tijdlang in zijn onderhoud
door het werk te verrichten, dat gewoonlijk door slaven werd gedaan. Terentius was
een vrijgemaakte slaaf. Hun blijspelen werden in de renaissance zeer gewaardeerd,
ze werden op de Latijnse scholen gelezen - o.a. om het Latijn als spreektaal machtig
te worden - hoewel de opvoeders bezwaren hadden tegen de lichtzinnige inhoud.
De rectores schreven daarom stukken met een goede moralistische strekking.
Plautus zowel als Terentius bewerkten Griekse comedies, maar zij deden het
talentvol. Van Plautus zijn een twintigtal blijspelen over. Hooft volgde in zijn Warenar
de Aulularia na, hetzelfde deed Molière in zijn l'Avare. Terentius schreef zes stukken
die alle over zijn. De Eunuchus (de Eunuch, de ‘vrouwenoppasser’), de Phormio
(de parasiet Phormio), de Adelphoe (de broers) behoren tot de beste.
101 Spiegel waardeert hier Seneca alleen als schrijver van tragedies. Als zodanig
genoot hij grote bekendheid. ‘Onze Seneca’ was een voorbeeld voor de
renaissancistische treurspel-dichters, men volgde hem na en vertaalde hem. Zo
bracht Vondel zijn Troades (de Trojaanse vrouwen) als De Amsteldamsche Hecuba
in het Nederlands over, Hooft deed hetzelfde voor een gedeelte van zijn Medea.
Daarnaast was Seneca de auteur van een groot aantal filosofische en moralistische
geschriften, die grote invloed op Spiegels ideeën hadden, o.a. de Ad Lucilium
Epistolae Morales. Spiegels vriend Coornhert vertaalde De Beneficiis libri VII als
Lucius Annaeus Seneca Vanden weldaden enz.
102 Boethius bekleedde in Rome belangrijke ambten, in 510 was hij consul; tot
dit ambt werden in 522 zijn zoons geroepen. Boethius hield toen een lofrede op de
goten-koning Theoderik. Maar hij viel spoedig in ongenade. De keizer van het
Oostromeinse rijk Justinus trachtte de katholieke Italianen op te zetten tegen de
ariaanse Theoderik, en Boethius werd van medeplichtigheid verdacht. Hij werd in
Pavia gevangen gezet. In de gevangenis schreef hij zijn De consolatione
Philosophiae, De Troost der Wijsbegeerte, één der meest vertaalde boeken uit de
wereldliteratuur. Zó Coornhert: Boethius van de vertroosting der wysheyd: uyt 't
Latyn opnieus vertaalt door D.V. Coornhert.Anno 1585.
104 Otfrid (ong. 850) monnik van de abdij van Weissenberg in de Elzas behandelt
in zijn Evangeliënharmonie de stof der evangeliën in het Frankisch, het stafrijm
maakte plaats voor eindrijm. De stof is dezelfde als die van de oud-Saksische He-

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

257

liand (ontstaan tussen 822 en 844), maar dit werk behield zijn Germaanse versvorm.
Otfrid beoogde ook de grootheid van zijn volk, de Franken.
107 Petrarca (1304-1374) was geboren in Arezzo aan de bovenloop van de Arno.
In zijn Rime was Laura het object van zijn liefdeslyriek. In 1341 werd hij in Rome
tot dichter gekroond met een lauwerkrans. Het Latijnse laurus bracht men in verband
met laudare = prijzen. Petrarca speelt met deze betekenis in zijn sonnet Quando io
movo i sospiri a chiamar voi (letterlijk: wanneer ik mijn zuchten in beweging breng
om u te roepen). Spiegel lijkt naar de lauwer-krans te verwijzen. Dit krijgt nog meer
gewicht door het feit dat Apollo het zegt. Deze achtervolgde de nimf Daphne, dochter
van de riviergod Peneus in Thessalië. Zij smeekte haar vader haar te redden. Toen
Apollo haar wilde grijpen, werd zij een laurier. Apollo nam de boom aan als de zijne
en kroonde zich met een krans van zijn bladeren. Misschien speelt de naam Laura
bij Spiegel mee. Een beroemd beeld van Apollo en Daphne is dat van Bernini
(1598-1680), Galleria Borghese, Rome.
113 De Burcht te Leiden is waarschijnlijk aan het eind van de 11de eeuw ontstaan.
Hij bestaat uit een heuvel, door mensenhanden opgeworpen, 12 m boven het
oorspronkelijke maaiveld, 9 m boven de tegenwoordige omgeving. De top is omgeven
door een gekanteelde muur met weergang en bogen. Voor verdere beschrijving en
afbeeldingen zie men: De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
Dl. VII. De provincie Zuidholland. Eerste stuk: Leiden en Westelijk Rijnland. Door
Dr. E.H. ter Kuile. 's-Gravenhage, 1944. blz. 33-38; afb. blz. 44-48.
116 Spiegel dichtte Coornherts grafschrift: Hier rust/Wiens lust/En vreught/Was
deught/En t'waar/Hoe swaar/t'Oock viel/Noch sticht/Zijn dicht/Geschrijf/Maar t'lijf/Hier
bleeft/God heeft/De ziel (Sint-Janskerk, Gouda) (zie mijn art. Coornherts grafschrift
in de Sint-Jan in Gouda. Spiegel der Letteren 14, 1992).
117 Aan de Amstel groeiden blijkbaar veel elzen, ook Hooft schrijft erover in zijn
poëzie:
Periosta die met traege stroomen glijt
Door d'ackers vet, en 't immergroene veldt,
Die spiegel voor de laege boomen sijt,
Wel dicht op u begraesde cant gestelt,
Ach stond' jck oock op uwen oever groen,
Soo groeyd' jck oock gelijck u Elsen doen!

125 De redactie van het hs. luidt: der Griek' en Romers werken, die van de drukken,
ook van die van Vlaming en De Jong: der Griek en Romers werken. Het hs. is hier
juist. Romers is het meerv. van Romer = Romein. Griek moet dus ook een meerv.
zijn, wat het hs. met een apostrof, weglatingsteken voor en aangeeft, dus Grieken,
voluit: der Grieken en Romers werken = de werken van Grieken en Romeinen, wat
Grieken en Romeinen tot stand hebben gebracht.
190 Het hs. heeft als redactie: om ombekommert t'leven, de drukken om
ombecommert leven. De lidw. het en des worden veelal proclitisch gebruikt: t' en
s', met de apostrof achter de t en de s. Dat vinden wij in het hs., anders dan wij
gewend zijn. Maar niet alle zeventiende-eeuwers doen zo, er zijn geen bindende
voorschriften. Wanneer de apostrof achtergeplaatst is, doet men dat om er de nadruk
op te leggen
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dat het lidwoord één geheel vormt met het volgende woord, dit acht men belangrijker
dan de apostrof op de plaats van weglating te zetten. Natuurlijk blijft altijd de
mogelijkheid door een apostrof aan te duiden dat een letter (klank) is weggelaten.
Dat is in vs. 190 het geval: t' = te. Er staat dus: om ombekommert te leven als een
koningh. In de tekstoverlevering die leidde tot de druk-1614 is blijkbaar iemand
geweest die t' als een lidwoord heeft gezien, hetgeen niet een goede zin gaf, en
daarom werd weggelaten.
215 De traditie wilde dat Vergilius medicijnen zou hebben gestudeerd. Vondel
schrijft in zijn Aen den Lezer bij zijn Vergilius-vertalingen (W.B.-uitg. dl. VI, blz. 45):
‘Dees dichter, ter goeder ure, in het dorp Andes, bij Mantua geboren, en in het
Grieksch namaels, om zijn oprechtigheit, en bloode eerbaerheit, Parthenius genoemt,
was te Kremone, Milaen, en Napels in Latijnsche en Grieksche taelkunde, en alle
edele wetenschappen en kunsten, inzonderheit in artsenye, en wiskunst, opgetrocken
...’ Ook het feit dat hij in 's keizers raad zat behoort tot de overlevering. Hooft in zijn
Brief aan de ‘Heere van Asperen’:
Want wat was Maro goddelijck
Min als een stijve zuil doch aen de puy van 't Rijck?
Een Raedsheer daer August wel rustigh op moght slaepen,
Wiens wijsheidt hem te staed quam meer als menighs waepen?
(vs. 79b-82) Ed. Stoett, I, blz. 144.

217Zulk ... heerschend' in Aphrijken moet wel slaan op Scipio Africanus minor. Hij
was de tweede zoon van Aemilius Paullus en werd door Publius Cornelius Scipio
Africanus maior geadopteerd. Hij werd door Polybius, staatsman, veldheer en
historicus, in de Griekse cultuur ingewijd. Deze vergezelde hem op zijn reizen en
veldtochten. Zo naar Afrika, waar Scipio Karthago in 146 veroverde en verwoestte.
Beide Scipio's kregen wegens hun strijd tegen de Karthagers de bijnaam Africanus.
De jongere was de beschermer van Terentius, de blijspeldichter, al wil de
overlevering dat deze niet meer dan een stroman was, en Scipio de werkelijke auteur
van de comedies.
218 Vlaming meent dat in dit vers sprake is van Boëthius, maar die was niet
verbannen, hij zat Pavia in de gevangenis. Met De Jong ben ik van oordeel dat het
hier om P. Ovidius Naso gaat.
220 Zoo Christus v leeraart verwijst naar de bergrede in Luk. 6, in het bijzonder
de verzen 41 e.vlgg. ‘Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de
balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder,
laat mij de splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in uw eigen
oog is, niet ziet! Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij scherp
kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen.’
220 Op de Apollo-tempel van Delphi stond γνω̑τι σεαυτόν = ken u zelf.
Chaerephon, één van Sokrates' volgelingen, vroeg aan de Pythia - de
Apollo-priesteres - of er een wijzer man bestond dan Sokrates. Het orakel luidde
negatief. Sinds beschouwde Sokrates zich als in dienst staande van Apollo (zie
Plato's Apologie 20e - 21c). Sokrates was zich zeer sterk bewust van de
ontoereikendheid van zijn kennis: ik weet dat ik niets weet, een door Spiegel graag
geciteerd oordeel. Ik geef hier en-
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kele plaatsen uit Plato's Apologie. Waarschijnlijk komt deze het dichtst bij de door
Sokrates uitgesproken verdedigingsrede, zeker is dat niet, zij wordt ook wel als
apocrief gezien. Sokrates zegt dat hij zich door die godspraak veel vijanden op de
hals heeft gehaald, nl. door de reputatie een geleerde te zijn. ‘Want telkens als ik
een ander van onwetendheid overtuig, menen de toehoorders dat ikzelf op dat stuk
een geleerde ben. De waarheid echter, mijne heren, zal waarschijnlijk wel deze zijn:
dat het de god is die in werkelijkheid geleerd is, en dat hij in dit orakel heeft willen
aantonen dat de menselijke geleerdheid weinig of niets waard is. Nu heeft de god
wel de Sokrates genoemd die hier voor u staat, maar blijkbaar heeft hij mijn naam
slechts gebruikt bij wijze van voorbeeld; zoals hij even goed had kunnen zeggen:
“Mensen, diegene onder u is de geleerdste, die, zoals b.v. Sokrates, heeft leren
inzien dat hij op stuk van geleerdheid waarlijk van generlei betekenis is.” En daarom
ga ik nu nog steeds rond, daarom onderzoek ik en ondervraag ik, volgens de geest
van de god, al wie ik voor geleerd houd: medeburgers zowel als vreemden. En zodra
ik ervan overtuigd ben dat hij niet geleerd is, span ik me in om hem aan te tonen
dat hij het inderdaad niet is. Dat is mijn bijdrage voor de dienst van de god.... En
zolang ik adem en ertoe in staat ben, zal ik nimmer ophouden met filosoferen, met
u aan te sporen, met ieder van u, die ik op mijn weg aantref, terecht te wijzen. Ik
zal u zeggen zoals ik het gewoon was: “Waarde vriend, ge zijt een Athener, d.w.z.
een burger van de grootste en om haar macht en wetenschap meest vermaarde
stad. En gij schaamt u niet u in te spannen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te
schrapen, en roem en eer! Maar om inzicht en waarheid en om de volmaking van
uw ziel bekommert ge u niet! Daar kijkt ge niet eens naar om!” En mocht iemand
van u dit betwisten en beweren dat hij er wèl zorg voor draagt, neen, dan zal ik hem
niet gemakkelijk loslaten; ik zal niet weggaan voordat ik hem ondervraagd,
onderzocht en weerlegd zal hebben. En blijkt het dan dat hij de ware deugd niet
bezit, maar dat hij beweert van wel, dan zal ik hem verwijten dat hij 't minst geeft
om wat 't meest waard is en minder belangrijke dingen hoger aanslaat’. (Apologie
23a-23c en 29d-30a). Zorg dragen voor zijn ziel, dat was het wat Sokrates wilde,
en wat ook Spiegel nastreefde.
222 De sofisten beriepen zich wel op Sokrates - wat betreft zijn vragen aan het
individu gesteld - maar in werkelijkheid bestreden hij en zijn leerlingen o.a. Plato
hen heftig. De kern van de leer der sofisten was het homo-mensura- beginsel: de
mens is de maal aller dingen. En dit wel in dubbele zin: er is geen bovennatuurlijk
antwoord op de vragen die de mens zich stelt over zijn situatie, en ieder individu
oordeelt naar zijn verstandelijke vermogens. Beide standpunten worden door Plato
afgewezen. De dialectiek der sofisten ontaardde in eristiek, in een zedelooze
woort-strijt. Vs. 221 verwijst naar vs. 220a en vs. 222 naar vs. 220b.
207 Wij vinden hier een toespeling op een oud lied, dat Coster gebruikte voor zijn
Teeuwis de Boer.
312 Dit is een moeilijke passus, mijn interpretatie is tastenderwijs gevonden en
zij is niet onherroepelijk. Vlaming maakt bij waalt de opmerking: ‘Mogelijk verkiest.’
De Jong verklaart: ‘Walen = dolen,. dwalen, “Na dat die weeght of waalt” = naarmate
die kennis gewicht in de schaal legt of dwaalt.’ Misschien heeft hij gelijk. Nu lijkt
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mij weeght, of waalt een staande uitdrukking. Ik heb daarvoor twee argumenten: 1.
de allitteratie wijst erop; 2. Kiliaen kent een uitdrukking: weghen ende wijsen
iemanden. Het Latijnse aequivalent: deducere & instruere aliquem = iemand leiding
geven en onderrichten. Weghen kan dus leiding geven, vast gaan betekenen, waalt
zou daar dan mee in tegenstelling staan en het onzekere, het wankele van de kennis
uitdrukken. Hoofts lijfspreuk: Al waelt het = alles verandert, alles is onzeker
ondersteunt deze verklaring. Het is ook mogelijk dat Spiegel een weegschaal voor
ogen had. De naald staat in het huis, men legt kennis in een schaal, de naald slaat
door naar één kant en blijft staan: de kennis weegt. Men legt kennis in een schaal,
maar de naald wiebelt heen en weer, waalt, de kennis is onzeker, is veranderlijk.
Ook zo komt men tot de interpretatie: naarmate die (=de kennis) vast of onzeker is.
313 Een bewijs voor de hoogh geachte klaarheijd des grooten Aristotels vinden
wij in de Mémoires van J.-A. de Thou (1553-1617). Het gaat over de studie van Paul
de Foix. De kardinaal d'Ossat - il avoit embrassé la doctrine d'Aristote, malgré la
censure juste ou injuste de Ramus - ‘expliquoit alors Platon à Paul de Foix; mais
comme les écrits de ce divin philosophe, quoique pleins de fleurs et d'une agréable
variété, sont coupés de digressions tirées de loin, de récits pris de la fable, d'
interrogations et de réponses dans le goût des dialogues, De Foix accoutumé à la
précision d'Aristote, qui ne s'écarte jamais de son sujet, se servoit de d'Ossat, qui
lui développoit pendant le chemin les vrais sentimens de Platon; ...’
318 De sententie: amicus Plato, sed magis amica veritas komt uit het Leven van
Aristoteles van Ammonius Saccas, een Alexandrijns filosoof uit de derde eeuw
n.Chr., o.a. leermeester van Plotinus. De uitdrukking gaat blijkbaar terug op
Aristoteles' Nicomachische Ethica 1096a 10-20. Het gaat daar om het hoogste goed
dat Aristoteles in zijn beschouwingen wil betrekken. ‘Met schroom benaderen wij
het, omdat de theorie van de ideeën door vrienden van mij is opgesteld. En toch is
het ongetwijfeld beter, ja zelfs onvermijdelijk, vooral voor filosofen, de waarheid te
verdedigen ten koste van onze innigste gevoelens, want het zou verkeerd zijn aan
de waarheid niet te de voorkeur te geven boven de vriendschap, hoewel beide ons
dierbaar zijn.’
321 De verzen 321-328 over Sokrates zouden kunnen teruggaan op Plato's
Apologie, vgl. de aant. bij vs. 220. Sokrates bracht de filosofie uit de hemel naar de
aarde, in zoverre hij zich niet allereerst met fysische en metafysische problemen
bezig hield, maar met de mens als object van waarneming en beschouwing. In dit
opzicht was hij een sofist, en kan als de grootste der sofisten gelden, wier filosofie
zich laat omschrijven door het dictum: de mens is de maat aller dingen en het
Delphische Ken uzelf. Maar hij wees hun stelling dat goed en kwaad door de mensen
gemaakt wordt af, ook dat deze waarden slechts relatief zijn. Hij geloofde aan de
objectiviteit van het verschil tussen goed en kwaad en in de objectieve waarde van
algemeen geldende wetten. Hij vertaalde deze zienswijze in het pogen door vraag
en antwoord te komen tot steeds nauwkeuriger omschrijvingen van ethische
waarheden. Hij toonde zijn gesprekspartners dat hun weten geen vaste grond had,
maar berustte op onjuiste veronderstellingen, ingegeven door traditie en vluchtige
redenering. De dialogen van Plato geven een meesterlijk getuigenis van deze
methode, van de toets. Dit zijn alle ingrediënten van Spiegels zienswijze.
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328 Sokrates had gemakkelijk kunnen ontkomen, hij had invloedrijke vrienden die
hem een goed heenkomen boden, maar hij weigerde: door dat te doen zou hij
ontrouw zijn geworden aan wat hij gedurende zijn leven had beleden. Nogmaals
grijp ik naar Plato's Apologie. ‘Nu zal wellicht iemand vragen: “Maar voelt gij dan
geen schaamte, Sokrates, over een levenswijze die u, vandaag nog, wel eens het
leven kan kosten?” Daarop zou ik met volle recht dit kunnen antwoorden: “Ge zijt
er naast, man, als ge denkt dat een man van enige waarde, hoe gering ook, zijn
daden moet berekenen naar de kans op leven en dood. Hij heeft maar een zaak te
beschouwen: zijn die daden rechtvaardig of onrechtvaardig, zijn het de daden van
een goed of van een slecht man?” Eens wezen de oversten hem een plaats aan in
het gevecht, hij bleef daar op gevaar af te sneuvelen. “Nù wees een god mijn plaats
aan, zo althans meende ik te begrijpen: ik moest mijn leven doorbrengen in de studie
van de wijsbegeerte, in het onderzoeken van mezelf en de anderen. Zou het dan
geen schande zijn, Atheners, als ik nu mijn post verliet, uit vrees voor de dood of
voor welke andere moeilijkheid ook?” (Apologie 28b-28e).
329 Voor Spiegels kritiek op Aristoteles zie men de Inleiding.
340 Het was bekend dat Sokrates in trance kon geraken. Spiegel verwijst hier
naar een dergelijke toestand. In het Symposium (220 c/d) prijst Alcibiades Sokrates.
Hij vertelt: “Toen eens een gedachte in hem opkwam, stond hij nadenkend van de
ochtend af op dezelfde plaats. Toen hij dat waarover hij dacht niet kon verklaren,
bleef hij staan denken en gaf het niet op. Het was reeds middag en de soldaten die
het zagen en er zich over verbaasden, vertelden elkaar dat Sokrates van de dageraad
af stond te peinzen. Tenslotte plaatsten enkele soldaten uit Ionië, toen het weldra
nacht zou zijn, en na eerst gegeten te hebben hun veldbedden - het was toen zomer
- rondom hem, en gingen er onder de blauwe hemel op liggen om hem gade te
slaan, of hij het gedurende de nacht zou volhouden. Sokrates stond inderdaad tot
het volgende aanbreken van de dag, en de opkomst van de zon. Daarna toch ging
hij weg, nadat hij de opgaande zon had begroet.” (naar de Latijnse vertaling van
Marsilius Ficinus).
381 Vlaming en De Jong verklaren: vermom = vermomd, bedekt. Zij zien elk als
een zelfst. nw. blijkbaar en vermom als een bijv. nw. Ik meen dat vermom een zelfst.
nw. is en elk een bijv. gebruikt telw., dus: elk vermom gaat in praat = iedere
vermomming verschuilt zich achter mooie woorden.
388 Zulken schauw-beelt wijst terug naar qua geneijghtheijt der Natuijren. Er is
een misvatting in het spel. Iemand gaat uit van de situatie dat er sprake is van een
aangeboren zondige neiging. De Natuijr krijgt de schuld. Daartegen verzet hij zich,
en richt hij zijn verdediging. Maar dit uitgangspunt is onjuist, omdat het gaat om een
aangeleerd iets door de omgeving overgedragen. Daardoor blijft dit buiten schot en
wordt zelfs gevoed, het wordt niet als de vijand gezien. Het woekert voort, doordat
het niet bestreden wordt. Bedoeld wordt de erfzonde.
389 Achter dit vers staat de humeurenleer (zie aant. III, 254 en II, 162). Personen,
in wie het phlegme de overhand had, noemde men koud (koel), zij waren
zachtmoedig en weinig geneigd zich op te winden. Daar naast, of tegenover stonden
zij in wie het bloed overheerste - zó in de jeugd - die men heet noemde. Zij waren
op-
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geruimd, moedig en actief, zij hadden een bruisende complexie. Maar, betoogt
Spiegel, dit houdt niet in, dat de eersten geduldich = lijdzaam, en de anderen
grammoedich = tot toorn geneigd zijn.
397 In het N.T. worden de woorden: ziet, waakt, en bidt gebruikt in verband met
de wederkomst des Heren Mark. 13:24 e. vlgg. Spiegel wendt deze passus meer
als een algemeen moreel principe aan, zoals dat beschreven wordt in Luk. 21:34
“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap
en zorgen voor levensonderhoud.” Maar er bestaat naar mijn oordeel een nog grotere
affiniteit met Ef. 4:17-32, waar Paulus tegenover elkaar stelt de oude en de nieuwe
mens. De heidenen die God niet kennen, leven in ontuchtigheid en onreinigheid.
“Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem
gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat
uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn
misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de
nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige
gerechtigheid en heiligheid.”(Ef. 4:20-24) Hierop volgen de morele voorschriften:
niet de leugen, maar de waarheid, de duivel geen plaats geven, niet stelen, maar
werken, geen “vuile reden”, maar goede tot “nuttige stichting”. En tenslotte: “Alle
bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek wordt uit uw midden gebannen,
evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig,
elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.” (Ef.
4:31-32). De waarheid Christi staat in deze pericoop centraal, zoals ook “zijn
waarheid” bij Spiegel de hefboom is tot moreel handelen. De laatste beide bijbelse
verzen geven in extenso wat Spiegel in vs. 400 zegt. Ook Matth. 7:1-2 is hier van
toepassing: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel,
waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij
meet, zal u gemeten worden.”
401 Dat de mens een zwak schepsel is, komt bij vele moralisten voor, een
gemeenplaats zal men zeggen, maar ook bittere werkelijkheid in een tijd, waarin
pest, pokken, cholera, syphilis en menige andere ziekte niet te stuiten waren. Qua
lucht, ongezonde lucht, is schadelijk. Levinus Lemnius, een zestiende-eeuwse
Zierikzeese arts, betoogt:'er zijn verscheidene dingen met een sterke, afschuwelijke
geur, zoals die van brandend leer en brandende hoorn. Toch zijn ze niet schadelijk,
maar verdrijven juist door hun scherpte de verpestende lucht en stank die opstijgt
uit poelen, moerassen en grotten. Het is zeker dat de stank van cadavers, modderige
plaatsen en bedorven water, ziekten veroorzaakt, en de lucht besmetten door hun
warmte en vochtigheid, maar de vervluchtiging van bovengenoemde stoffen heeft
droogte tot gevolg. Vandaar dat de mensen in ons land leer en hoorn verbranden
in hun huizen om de besmetting van ziekten legen te gaan en zich te beveiligen
tegen een verpestende lucht. Vandaar het spreekwoord: men brandt daar hoorn,
om streken aan te duiden geïnfecteerd door de pest en andere ziekten’ (Les occultes
Merveilles et secretz de la Nature. Paris, 1574. blz. 138 vlgg.). Ook Robert Burton
gaat in zijn Anatomy of Melancholy (voor het eerst gepubliceerd in 1621) uitvoerig
in op de betekenis van de lucht voor de gezondheid. Laurentius, lijfarts van de
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Franse koning Hendrik IV, ziet de juiste toestand van de humeuren en spiritus mede
afhankelijk van de meer of mindere zuiverheid van de lucht. Hij ried aan welriekende
bloemen in de ziekenkamer te brengen, het herstel van de patiënt werd er door
bevorderd. (A. Laurentius, A Discourse of the Preservation of the Sight enz. 1599.
Herdrukt als Shakespeare Association Facs. No. 15). En wat de nietigheid van de
mens betreft, Montaigne wijdt er vele bladzijden aan in zijn Apologie de Raimond
Sebon om zijn zelfverheffing te vellen. ‘Est-il possible de rien imaginer si ridicule
que cette miserable et chetive creature, qui n'est pas seulement maistresse de soy,
exposée aux offences de toutes choses, se die maistresse et emperiere de l'univers,
duquel il n'est pas en sa puissance de cognoistre la moindre partie, tant s'en faut
de la commander?’ (Essais, II, XII, blz. 129 in de ed.- M. Rat. Editions Garnier Frères,
Paris).
404 Achter dit vers staat Matth. 5:38-39: ‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: oog
om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een
slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere kant toe.’ Het jus talionis:
oog om oog, tand om tand had eens in Israël gegolden, maar in Jezus' tijd was dat
- sedert lang - vervangen door een geldboete die bepaald werd naar de zwaarte
van het misdrijf. Jezus trekt die lijn echter verder door: wederstaat de boze niet,
d.w.z. gebruik niet dezelfde middelen die de boze tegen u aanwendt, maar treedt
hem met een geheel andere houding tegemoet, die van het kwaad niet met kwaad
te vergelden.
437 Het woord temlust heeft Spiegel aan Coornhert ontleend. Deze wijdt in zijn
Wellevenskunste een hoofdstuk aan de tem-lust ende volgh-lust VI, V. Daar lezen
wij: ‘Deze noemtmen inden Latyne Continentia ende Incontinentia, diemen
eyghentlyck in Nederlandsch zoude moghen benamen temlust ende volgh-lust,
want de tem-lust is een maticheyd daardoor die lust by bestieringhe des redens
werdt betemt, of het is een matigh bedwang alder onnodighe lusten of begheerten;
daar zulx gheschiet, onthoud zich de mensch van alle zinlyckheyden die onmatigh
zyn. Haar eyghenschappe is alle dat boven noodurft werdt begheert te besnoeyen
ende alle quade lusten te wederstaan ende uyt te sluyten, zo dat deze meest onledigh
is inden afbreck vande quade of ydele lusten, daar zy teghen strydet ende welcker
woestheyd zy betemt. Maar des maticheyds meeste werck is die overwonnen lusten
ende begheerten in stiller rusten ten besten zedelyck te bestieren ende te
bevooghden. Hoewel men oock (doort menghen van 't een onder 't ander) dickmaals
zeyt dat maticheyd oock d'onbehoorlycke lusten bestryt ende verjaaght.’ Met de
inhoud van deze passus kon Spiegel geheel meegaan.
439 De gelt-Godt is ongetwijfeld de nieuw-testamentische Mammon. Tegenover
elkaar staan Goods vrees - ik acht de inhoud daarvan gelijk aan het vertrouwen in
God - en de gelt-Godt.(Matth. 6:24) zie voor deze bijbelplaats de aant. bij vs. 458
van dit boek. De gelt-Godt dwingt de mens om matig te zijn in voedsel, maar niet
om die matigheid, maar omdat men vreest voor schaarste te kunnen komen te staan,
omdat men geen vertrouwen in God heeft. Hierachter staat Matth. 6:25, zie daarvoor
de aant. bij vs. 458 van dit boek. Maar, zo constateert Spiegel, is uw vertrouwen in
God even vast gefundeerd als dat het geval is met de gelt-Godt, dan is dat
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veel sterker. Die dingh-waardeeringh, d.w.z. de keuze tussen: waar wilt gij uw
schatten vergaderen, werkt in al uw handelen. Zie voor de bijbelplaats waarnaar
verwezen wordt (Matth. 6:19-20) de aant. bij vs. 468 van dit boek. (Matth. 6:19-20).
445 Dien duivel wijst terug naar quant verstant in het vorige vers. Duivel is hier
niet in letterlijke zin de boze, maar symbool voor iets zondigs, of duivel is hier een
demon die vereenzelvigd wordt met het quaat, verstant. Nu staat achter deze plaats
Jac. 4:7: ... ‘wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.’ Hier gaat het om de
boze, bewerker van alle boosheid, daar is het lidwoord den op zijn plaats. In de
tekstoverlevering die als eindpunt de druk-1614 (waaruit alle latere drukken
voortkomen) heeft, staat den, waarschijnlijk door iemand aangebracht op grond van
de aangehaalde bijbelplaats. Dat was niet de bedoeling van Spiegel. Het hs. heeft
de juiste redactie, het gaat om een ‘detail-kwaad’, niet om de totaliteit.
458 Achter vs. 458 e. vlgg. staat ongetwijfeld, maar enigszins diffuus het
bijbelgedeelte, waarin Jezus spreekt over het aardse in vergelijking met het hemelse.
(Matth. 6 : 19-34). Bekende en relevante uitspraken daarin zijn: ‘Niemand kan twee
heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen
en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik u:
Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook
niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel
en het lichaam niet méér dan de kleding?’ (Matth. 6:24-25). Vs. 459-460 lijkt te zijn
geïnspireerd door 1 Timoth. 6:6-8. ‘Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst,
maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft. Want wij hebben in deze
wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.. Als wij voedsel
en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn.’
468 In vs. 468-472 zijn reminiscenties aan bijbelplaatsen verweven als de
volgende: ‘Leeft niet alleen voor geld, weest tevreden met wat ge hebt.’ (Hebr.
13:5a). ‘Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan
en waar dieven inbreken om te stelen.’ (Matth. 6:19). ‘En nu gij die rijk zijt: weent
en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren
zijn door motten aangetast, uw goud en zilver is verroest.’ (Jak. 5:1-3a)

Aantekeningen bij Terpsichore
8 Het woord teelt bergt de moeilijkheid in dit vers in zich. Naast de gewone betekenis
van teelt als het produceren van een produkt, en als visvangst, als bedrijf uitgeoefend
(W.N.T., XVI, 1185), werd het overgedragen op de tijd waarin de visserij werd
bedreven, en ook op het tijdvak, waarin een ander bedrijf zich voltrok. Het W.N.T.
XVI, 1188 geeft een citaat dat geheel past in de context van de Hert-spiegel. Hier
volgt het. ‘Item en sal gheenen Mr. Bleecker ..., geduyrende de teelte, eenigh
dienstbooden, nyet ghelycentieert zijnde als vooren, mogen aennemen tegens de
teelte vant naevolghende Jaer (als causeerende een quade emulatie) ..., maer wel
de huyre ofte teelte ten vollen gheëxpireert zijnde, Keur bleekerij Kennemerland a
. 1592, bij Boekenoogen. De teelte is hier duidelijk de tijd dat het bleken wordt
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uitgeoefend. Wij moeten het ons zó voorstellen. Het linnen is gestekt, d.i. aan stokken
met hennikken = koorden bevestigd om het te spannen en voor wegwaaien te
behoeden. Door de Neurij-dillen wordt daarover water geschept, dat er later
uitgewrongen moet worden. Daarvoor moet het opgetrokken worden, losgemaakt
van de stokken. Dat wordt in dit vers beschreven. Er staat dus: in de tijd (in het
tijdvak) van het eerste optrekken van het doek dat de velden dicht bedekt als
(spinne)webben.
40 In de vss. 40 e. vlgg. wordt verwezen naar de atoom-theorie uit de oudheid,
opgesteld door Leucippus en vooral door zijn leerling Democritus gepropageerd
(5de eeuw v. Chr.). De werkelijkheid is samengesteld uit deeltjes die enkelvoudig
en onveranderlijk zijn in absolute zin, atomen (atoom = ondeelbaar). Deze deeltjes
zijn zo klein dat ze niet zintuiglijk waarneembaar zijn, ze zijn niet alle gelijk, ze zijn
van verschillende vorm: sommige rond, andere hoekig, sommige glad, andere met
uitsteeksels. Het tegen elkaar botsen van de ondeelbare atomen, ‘t'ondeelbaar
stuijf-stofs horten’ (vs. 41), en hun zich bij toeval aan elkaar hechten ‘t'gevallich
t'samen-kleeuen’ (vs. 41) leveren de werkelijkheid. In de oudheid waren vooral de
Griekse filosoof Epicurus (geboren op Samos, gestorven in Athene 270 v. Chr.) en
de Romeinse dichter-filosoof Titus Lucretius Carus (98-55 v. Chr.) de verdedigers
van de atoom-theorie. Gedurende de M.E. was Lucretius' De Natura Rerum (Over
de aard der dingen, of kortweg De Natuur) uit de tweede hand bekend. Dat
veranderde toen de Italiaanse humanist Poggio Bracciolini in het begin van de
vijftiende eeuw (ongeveer 1415) een handschrift van het gedicht vond, waardoor
dat langzamerhand in West-Europa bekend werd. In 1473 verscheen De Natura
Rerum in Brescia in druk, tot 1500 volgden nog een drietal edities. Een tweede bron
om kennis over deze oeroude theorieën op te doen was Diogenes Laërtius' (derde
eeuw n. Chr.) Levens van Filosofen, in 1533 voor het eerst gedrukt. Daarin komen
Leucippus en Democritus voor en een heel boek is gewijd aan Epicurus als atomist.
Toch was de belangstelling voor Lucretius aanvankelijk in het bijzonder gericht op
zijn dichterschap, zo bij Edmund Spenser en Montaigne. Ook Spiegel erkent hem
als dichter naast Vergilius, Horatius, Ovidius en anderen. In deze passus noemt, hij
Lucretius niet expliciet, maar bij zijn aanval op de atoom-theorie heeft hij deze
ongetwijfeld in gedachten gehad.
65 Wat bedoelt Spiegel precies in dit vers? Die vraag mag men stellen. De
Hert-spiegel is een gedicht, Spiegel duidt aan, wel exact, daarin schuilt de essentie
van poëzie. Van de lezer wordt een grote betrokkenheid bij het onderwerp verwacht,
ook een vermogen om cryptisch taalgebruik te ontcijferen, als men dat wil, of alleen
te ‘doorzien.’ Coornhert heeft een geheel ander werk geschreven, een tractaat, een
betoog, waarin de stof systematisch geordend is, waarin van paragraaf naar
paragraaf wordt voortgeschreden, waarbij het verband zo helder mogelijk moet zijn,
en de inhoud niet raadselachtig mag zijn. Als Spiegel schrijft ‘dats Godlijk’, dan wil
ik weten wat dat in zijn denkwereld betekent, kan betekenen. Ik vraag het aan
Coornhert, wat zegt die daarover in zijn Wellevenskunste. Hij verdeelt de godsdienst
in een uiterlijke en een innerlijke. ‘Deze innerlycke heeft voorneemlyck vyf deelen,
te weten: een warachtigh gheloove, een anbedinghe Godes, een navolghing
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Gods, een onderdanicheyd Godes uyt liefde ende een pryzing Godes. Het gheloove
is een ontwyfelyck betrouwen dat God wil, magh ende zal gheven dat wy van hem
begheren na zynen wille. De anbedinghe Godes is een begheerlycke hertstocht tot
Gode om verlossinghe van onze quaadheyd ende verkryghinghe van zyne
ghoedheyd. De navolghinghe Godes is een ware oeffening van te worden godlyck,
dat is God ghelyck of een waarachtigh beelde Godes, zo vele de menschelycke
nature magh bereycken uyt ghenaden,’ (Wellevens. IV, III, 10, 11, en 12). ‘Maar die
de bermhertighe liefde hanteert is van godlycker aard. Hier toe komen zy die hare
zielen vande quade hertstochten vrijen, die in Gode ghoed ende godlyck worden,
die van herten zuyver ende heyligh worden ende diens lust is elck ghoed te doen
ende te helpen, maar niemand quaad te doen of schade. Dit is een ware ende
levende godsdienst. (Wellevens, IV, III, 16). De mens is goddelijk, aan God gelijk
wil zeggen: 1. Hij is een beeld van God, zoals hij naar Gods gelijkenis is geschapen.
2. Hij moet de naastenliefde - het grote gebod - betrachten. 3. Daarvoor moet hij
zich bevrijden van boze hartstochten, en een zuiver en heilig gemoed krijgen.
67 De mens is in staat God te ervaren als wijs, goed en machtig, eigenschappen
die hijzelf kan bezitten, voorzover zijn natuur dat toelaat in verhouding tot die
goddelijke attributen. Wat God daarboven is, kan hij niet begrijpen. De oorzaak ligt,
volgens Spiegel, in het feit, dat voor ieder schepsel een norm is gegeven, grenzen
zijn gesteld waarbinnen het zich beweegt. Coornhert zegt het zó: “Gheen tydlyck
verstand en magh 't eeuwighe verstand volkomelyck begrypen; Gods verstand is
eeuwigh, dus magh gheen menschelyck verstand, als altsamen tydlyck zynde, het
Godlycke verstand begrypen.” (Wellevens. II, II, 7).
81 Enkele voorbeelden uit het N.T. waarin de betekenis van kracht als uitstraling
van de potentie macht, als werking voorkomt. “Velen zullen te dien dage tot Mij
zeggen: Here, Here! hebben wij niet in Uwen Naam geprofeteerd, en in Uwen Naam
duivelen uitgeworpen, en in Uwen Naam vele krachten gedaan” (Matth. 7:22). “En
Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt; want Ik heb een kracht van Mij voelen
uitgaan.” (Luk. 8:46). Soms echter is het verschil minder duidelijk; ook in het Grieks
worden de woorden δύναμις en κράτος voor beide begrippen gebruikt. Bij Spiegel
is het verschil naar mijn mening wel functioneel.
82 De gelijkenis der tien ponden: “Een man van hoge geboorte ging op reis naar
een ver land om het koningschap te verkrijgen en dan terug te keren. Hij riep tien
van zijn dienaars, gaf hun tien pond en sprak tot hen: Doet daar tijdens mijn
afwezigheid zaken mee. Zijn landgenoten evenwel haatten hem en stuurden hem
een gezantschap achterna om te zeggen: Wij willen niet, dat deze man koning over
ons wordt. Toen hij, na het koningschap toch verkregen te hebben, was teruggekeerd,
liet hij die dienaars roepen aan wie hij zijn geld gegeven had; hij wilde weten, wat
ieder voor zaken gedaan had. De eerste kwam en zei: Heer, uw pond heeft er tien
opgeleverd. Hij antwoordde: Uitstekend, goede dienaar! Omdat gij in iets kleins
trouw zijt geweest, zult gij gezag hebben over tien steden. Daarop kwam de tweede
en sprak: Heer, uw pond heeft er vijf opgebracht. Ook hem antwoordde hij: En gij,
gij zult macht hebben over vijf steden. Toen kwam de derde en zei: Heer, hier is uw
pond; ik heb het weggestopt in een doek en zo bewaard; ik had angst

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

267
voor u, omdat ge een streng man zijt, die terugeist wat ge niet hebt uitgezet en oogst
wat ge niet hebt gezaaid. Aan hem antwoordde hij: Met je eigen woorden zal ik je
veroordelen, slechte knecht. Je wist dat ik een streng man ben, die terugeist wat ik
niet uitgezet en oogst wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je dan mijn geld niet
naar de bank gebracht? Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen
opvragen. En aan degenen die er bij stonden, beval hij: Neemt hem dat pond af en
geeft het aan hem die de tien ponden heeft. Zij wierpen op: Heer, die heeft al tien
ponden. Ik zeg u: aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar aan wie niet heeft
zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft”. (Luc. 19:12-26). Ook Coornhert
verwijst naar deze gelijkenis in het hoofdstuk over de indeling der zonden. Wie dan
de zonde ontvlucht, en doet wat hij kan in het hanteren der deugden, wordt
deugdelijk. “.. die is een ghetrouw knecht ende pryzens waardig int wel besteden
van zyn pondeken des moghelyckheyds om 'tghewinne vande zalighe dueghde te
verwerven.” (Wellevensk. III, IV, 3).
132 Men kan gemakkelijk over vs. 132 heen lezen. De woorden, dragers van een
begrip, komen herhaaldelijk in de Hert-spiegel voor. Toch is het goed zich rekenschap
te geven, wat er precies staat. Tussen “Natuijr” en “waan” bestaat een tegenstelling.
Als zodanig zullen ook “neijgingh” en “verstant” bedoeld zijn. De tegenstelling tussen
deze woorden zou ik willen definiëren als één van zekerheid. Het “verstant” is een
rationele kracht van de ziel en onderzoekt wat waar is en onwaar. Het verschil met
de rede ligt in de omstandigheid, dat deze zich richt op vele dingen, terwijl het
“verstant” zich met één ding tegelijk bezig houdt. In ieder geval de ziel aanvaardt
de uitkomst van zijn werking als zeker. De “neijgingh” is een grondkracht van de
ziel. Zij is blind van nature en drijft de mens en al het geschapene tot haar
bevrediging. In de redeloze schepsels is zij oppervoogd. Is het goede aanwezig in
de ziel van de mens, dan zijn ook zijn neigingen goed. Staan echter wellust, staat,
eer, wraak, of faam hoog genoteerd, door misverstand, dan zijn de neigingen
verdorven. Er is dus onzekerheid aangaande de “neijgingh”. De tegenstelling tussen
“Natuijr” en “waan” ligt duidelijker. De “Natuijr”, ancilla Dei, dienstmaagd Gods, werkt
in het verlengde van Gods wil en is volmaakt. Het secundum naturam vivere, leven
in overeenstemming met de natuur, was uit de klassieke filosofie gemakkelijk
overgegaan in de christelijke leer, waar natura naturans en natura naturata nadruk
leggen op God scheppingskracht en Gods schepping. De “waan” is een verkeerd
inzicht berustend op valse argumenten. Zo kan iemand bezit, geld, hoge staat, eer
als hoogste goed beschouwen, die het gemeten aan de ethische normen niet zijn.
Dan heerst de “waan” in de ziel en verhindert het verkrijgen van het werkelijke goede,
de deugd. In feite wordt ook hier de tegenstelling teruggebracht tot zekerheid
tegenover onzekerheid.
133 Coornhert betoogt in het eerste hoofdstuk van het eerste boek van zijn
Wellevenskunste dat het welleven een kunst is die de mens moet leren, evenals hij
ook moet leren lezen. Nu zal een vader zijn eenjarig kind niet hard vallen, omdat
het niet kan lezen of schrijven. “Maar kryght het kind zyn jaren, ghebruyck van reden,
een onderwyzende schoolmeester, bevel om te leeren lezen ende schryven, boecken,
papier, pen, inckt ende al dat hem tot zulx te leren nodigh is, ende het zich dan
moedwilligh begheeft, niet tot het voors. leeren, maar tot spelen ende tuyschen
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alleenlyck, zo dat hy, een Jongheling gheworden zynde, niet of qualyck kan lezen
of schryven, dan eerst is deze Jongheling te recht berispelyck van zynen vader
ende strafbaar, om dat hy niet en kan wel lezen ende schryven, twelck in zynre
macht was ghestelt om nu wel te konnen.” (Wellevensk. I, I, 15).
136 Het “kleijne wereld-boek”, de mikrokosmos, is de mens. Hij is het epitome
van de grote wereld, het heelal, de makrokosmos. Alles wat daarin gevonden wordt,
is “in miniatuur” aanwezig in de mens. Er bestaat een zeer uitgebreide schaal van
overeenkomsten. Hij staat op een kruispunt, waar hemel en materie elkaar
ontmoeten. Door zijn intellect is hij de engelen gelijk. Door zijn lichaam is hij
verbonden met de materie. Dat gaf aanleiding tot het vaststellen van talloze
overeenkomsten. Zijn vlees is substantieel als de aarde, zijn beenderen zijn hard
als steen, zijn adem is als de lucht, zijn complexie als de vier elementen, de zeven
levensfasen zijn als de planeten. (Een samenvatting van dit alles kan men vinden
in Ruth Leila Anderson, Elizabethan Psychology and Shakespeare's Plays. New
York, 1966. Zie verder F. Veenstra, Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Zwolle, 1968.
s.v. Makro- en mikrokosmos; daar ook verdere literatuur).
146 Coornhert noemt de zonde een “zieckte der zielen” die een blijvende
kranckheyd of zwackheyd’ tot gevolg heeft. Spiegel spreekt van ‘verkeertheid’, d.i.
verdorvenheid, die wij wel mogen gelijkstellen met wat Coornhert als zwakheid
aanduidt. Nu gebruikt Spiegel in plaats van ziekte het woord ‘droomziekt’ dal is een
ziekte die werkt, zich gedraagt als een droom, die de mens dus doet leven als in
een droom, die de werkelijkheid buitensluit. Die werkelijkheid is in Spiegels en ook
in Coornherts ogen een trachten naar de deugd, naar het wel-leven. En dit betekent
een streven naar waarheid, hetgeen inhoudt dat de dingen, de fenomenen naar hun
werkelijke waarde worden beoordeeld, terwijl dit in de ‘droom-ziekts verkeertheid’
in waan geschiedt.
147 De ‘men’ in dit vers is Coornhert, die de wil in de menselijke ziel zag als de
gebiedende macht, als de ‘Koninginne’. ‘Valter eenighe twyfele, zy beroept de
raadsluyden inde Raadkamer vande verstandelyckheyd. Die verschynen dan daar.
Dit zyn de reden, de kennisse, de willekuere ende het oordeel.’ (Wellevensk. II, I,
ste

10; zie mijn artikel hierover in Spiegel der Letteren, 30 Jg., 1988: Spiegel,
Coornhert en de wil: vrij of gebonden.
149 Waarom als een beul? Een beul doet het hem opgedragen werk, hij is
dienstbaar; zijn opdrachtgever is de hoogste autoriteit, de souverein met het gezag
over leven en dood bekleed. Hij werkt alleen als hij daartoe bevel ontvangt, op eigen
initiatief onderneemt hij niets. Dit beeld overgedragen op de krachten der ziel onthult
ons de bijzondere positie van de rede en de dienende rol die de wil speelt bij Spiegel,
hetgeen in de volgende verzen bevestigd wordt.
153 Wat wordt toegestemd? Ook Coornhert gebruikt in dit verband, waarbij van
de wil sprake is, de term ‘toestemmen.’ (Wellevensk. II, I, 7). Bij Spiegel moet het
‘reenberaat’ toestemmen wat de ‘genegentheijt’ op een ogenblik begeert. De
‘genegentheijt’ is een begerende kracht van de ziel die naar bevrediging streeft. Zij
is blind, zegt Spiegel, d.w.z. dat zij geleid moet worden. Zij kan goed zijn en zij kan
slecht zijn. Goed is zij, wanneer zij stillen van honger en lessen van dorst begeert.

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

269
Zij wordt slecht als zij bevrediging van lekkerbeet en van overmatig gebruik van wijn
wenst. In beide gevallen moet het ‘reen-beraat’ toestemmen, d.i. akkoord gaan,
instemmen met de begeerte. Zo wordt ‘wil’ geboren. Die wil is goed in het eerste
geval. Zij kan in het tweede geval ook goed zijn, wanneer zij de excessen van de
‘genegentheijt’ een halt toeroept, of zij kan slecht zijn, wanneer zij dat niet doet. Dan
is het ‘reen-beraat’ door misverstand, of waan misleid. Het ‘reen-beraat’ heeft bij
Spiegel het laatste woord, en beslist over een moreel verantwoord leven.
175 Coornhert spreekt hier als volgt over: De mensen kunnen een goed of slecht
leven leiden, zij hebben de vrije keuze. ‘Dits verde van 'tghedierte. Dat derft redene
ende mitsdien willekuere ende moet daarom, elck int zyne, noodlyck volghen hare
angheboren gheneghentheyden. Daarom is oock elck dier in zyner aart ghoed ende
onberispelyck.’ (Wellevensk. I, I, 7).
183 Spiegel onderscheidt neigingen van het lichaam (het epithumēticon bij Plato,
epithumia bij Aristoteles), het nutritieve aspect van de ziel en neigingen van de ziel,
die dus niet hun wortels in het lichaam hebben, maar die evenzeer als de
lichaams-neigingen naar bevrediging streven. Ook zij zijn aangeboren, niemand
kan zich aan hun werking onttrekken. Eén van de factoren van Spiegels
determinisme.
188 ‘De valsche schijn vervoert’ grijpt terug op vs. 177. Het ‘reenberaat’, de
overleggingen van de rede, sturen de neigingen goed of slecht. Wanneer de
bedrieglijke schijn het ‘reenberaad’ heeft misleid, en dingen als het verkrijgen van
geld als belangrijk voorspiegelt, ontstaat het kwaad. De vrek, de dief en de
moordenaar behoren tot deze categorie.
192 Dit moet wel een toespeling zijn op het offeren van kinderen aan de Moloch
(Baal-Hammon), een Carthaagse godheid. Tussen de benen van een enorm groot
bronzen beeld werd een vuur gestookt. De kolos had uitgestrekte armen
(waarschijnlijk beweegbaar) waarop de slachtoffertjes gelegd werden, ze verdwenen
vervolgens in het, gloeiend hete monster, een ware holocaust. Spiegel kan hierover
gelezen hebben bij Diodonis van Sicilië, ook bij Tertullianus in zijn Apologeticum.
Dat de ouders bij het offeren de kinderen kusten en streelden is een macabere
bijzonderheid, die Minucius Felix in zijn Octavius (III, 3) vermeldt. Archeologische
onderzoekingen hebben tal van grafstenen aan het licht gebracht, waarbij urnen
gevonden werden gevuld met de as van jeugdige kinderen.
202 Een gelijk oordeel vindt men bij Coornhert in het hoofdstuk over de (ware)
liefde. ‘Wy zien dat vele minnaren ende dienaren van 'tghelt, vande ere ende vande
vroukens zich zelf om 'tghelts, om der eren wille ende om een wyfkens wille
willighlyck inden dood hebben begheven.’ (Wellevensk. I, VII, 27) Spiegel splitst het
fraai in tweeën: menigeen laat door misverstand, d.i. op onjuiste premissen gebouwde
conclusies, zijn lust, zijn geld, zijn status, waarbij ‘laat’ betekent ‘geeft prijs’ en
menigeen laat terwille van wraak en hoeren-min zijn eer, zijn lichaam en zijn leven,
waarbij ‘laat’ in dezelfde zin kan worden opgevat.
215 Langzaamheid bij het beraden wordt ook door Coornhert als belangrijk gezien
(Wellevensk. 4II, III, 17). Volgens S. van der Meer, Bijdrage tot het onderzoek naar
klassieke elementen in Coornhert's Wellevenskunste, Amsterdam, 1934. blz. 132,
volgt Coornhert hier Aristoteles, Nicomachische Ethica, II, 3, 17.

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

270
220 Vs. 220 e. vlgg. geven de formule van Spiegels determinisme: ‘geen wil is vrij’
heeft hij in vs. 205 gezegd. Het naturam sequere, het volgen van de natuur, hetgeen
betekent het volgen van de recta ratio, van het ‘recht verstant’, een vonk van ‘Gods
verstand’, zó doceren de stoïcijnen, en niet alleen de klassieke, doch ook de moderne
als Lipsius, en Du Vair. Slechts het verstand behoeven wij te vragen zich te
legitimeren: het wil zeggen dat het beraad ‘bedachtzaam, langzaam, recht, en slecht’
(vs.215) moet zijn, hetgeen bevordert dat alle fenomenen die zich aan het verstand
voordoen zuiver gewogen en gewaardeerd worden. Spiegel speelt met het woord
‘recht’: recht verstant, recht natuijrlijk, rechte waarde. Het betekent zo ongeveer
‘zuiver’ en krijgt door de herhaling sterke nadruk. De neigingen hebben geen
indentiteitspapieren nodig; wij weten wat ze zijn: instinctieve krachten, die
automatisch streven naar het goede of naar wat goed schijnt, omdat ze ‘blind’ zijn.
Maar als de zuivere rede ze volgens een vast patroon leidt, dan zullen
‘genegen-theeden heijlzaam leijden u te recht.’ In de juiste toepassing van de rede,
en dat is het volgen van de natuur ligt de deugd, en dat is het geluk. De wijze is
iemand wiens daden bij voortduring worden gedetermineerd door de rede, die
overeenkomt met de wil van de natuur, van God. Daarin ligt zijn vrijheid, een
gedetermineerde vrijheid.
245 d'heet-bloedighe krachten: bloed, één van de lichaamsvochten, en heet, één
van de primaire eigenschappen werden als ‘opbruisend’ beschouwd, d.w.z. dat ze
de hun toegemeten functie te buiten gingen, tot excessen kwamen. Wij moeten
hierbij denken aan overmoed, moedwil, toorn e. dgl., die gelocaliseerd werden in
het ‘moedige’ deel van de ziel, ϑυμοειδές bij Plato en ϑυμός bij Aristoteles.
254 Achter de passus vs. 254-264 staan verschillende bijbelplaatsen, vs. 154:
De discipelen verhinderden dat de kinderen tot Jezus gebracht werden. Hij nam dat
zeer kwalijk en zei: ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen houdt ze niet tegen. Want
aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het
Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.’ Mark.
10:14-15 vs. 255: Jezus spreekt tot de joden die in Hem geloven. ‘Indien gij trouw
blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen
en de waarheid zal u vrijmaken.’ Joh. 8:31-32. vs. 256: ‘vreedich’ zou een
reminiscentie kunnen zijn aan één der zaligsprekingen: ‘Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ Matth. 5:9. In Joh. 10 gebruikt
Jezus het beeld van de goede herder. Zó ziet Hij zichzelf. Hierover ontstond
verdeeldheid onder de joden. ‘Velen van hen zeiden: Hij is van de duivel bezeten
en raaskalt. Waarom luistert gij naar Hem’ Joh. 10:20.
267 Wat was voor Spiegel ‘Aristotels feijl’? Voor Spiegel gold Plato's driedeling
van de ziel: het redelijke, het moedige en het begerende. Hij legde een nog sterkere
nadruk op de rede dan de Griekse filosoof had gedaan. Nu had Aristoteles een
tweedeling ingevoerd: rationeel en irrationeel, waarbij hij een kracht onderscheidde,
die, hoewel irrationeel toch deel heeft aan het redelijke element, die wij de wil noemen
en die bij iedere handeling primair is en die als een koningin heerst in de ziel, zoals
Coornhert zegt in zijn Wellevenskunste II, I, 9. Spiegel verwierp die opvatting vierkant,
hij spreekt van de onbedwinglijkheid die door Aristoteles op de
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troon is verheven, onbedwinglijk, omdat de rede deze kracht niet beheerst. En hieruit
kon niets goeds voortkomen ten opzichte van moreel handelen. Spiegel stelt
tegenover Aristotels feijl ‘Christus waarheijt’, waarmee in deze context wel het
‘eenvoudich slecht te worden als een kintt’ bedoeld zal zijn.
274 Van vs. 274 af worden de ziel-neigingen vermeld, in vs. 183-184 behandeld
in hun betekenis voor een juiste gerichtheid van de ziel en een moreel handelen.
Achtereenvolgens - in dezelfde volgorde als in vs. 183-184 - worden besproken de
‘weetgiericheijt’, de ‘heijl-geericheijt’, ‘liefd’ tott het schoonste schoon',
‘barmharticheijt, en kinder-liefd’, ‘dankbaarheijt’. In vs. 321 wordt a.h.w. de conclusie
getrokken: ‘Dus aller neijgings boett u leijden tott vernoeghen, tott rust enz.’
298 Een wereld opgebouwd uit niveaus, waartussen een overeenkomst bestaat,
waarbij het niveau - hoog of laag - beslissend is voor de relatieve waarde der
verschijnselen, was een structuur waarmee men in de renaissance graag werkte
en waarmee men de situatie waarin de mens leefde, doorzichtig trachtte te maken.
Wij kunnen spreken van correspondentie - niveaus. Een zeer geliefd en zeer duidelijk
was de volgende correspondentie: God-hemel / koning-staat / man-gezin /
leeuw-dieren-wereld / goud-wereld van de materie. Zo moet men hier ook de
uitspraak dat de mens kan fungeren als een God der hulpbehoevenden als een
dergelijke correspondentie opvatten. Jezus' woord: heb uw naaste lief gelijk u zelven
werd daarmee veraanschouwlijkt en tevens goddelijke nadruk verleend.
341 De drie exempelen in vs. 341-350 kunnen ontleend zijn aan Erasmus'
Apophthegmatum ... Libri octo, al zijn er kleine verschillen. Iemand gaf Socrates
moedwillig een schop. Verbaasd vroegen omstanders hem, of hij dat duldde. ‘Wat
zou ik moeten doen?’ zei hij. Zij spoorden hem aan de man voor het gerecht te
dagen. ‘Dat zou dwaas zijn’, zei hij, ‘als een ezel mij geschopt zou hebben, zoudt
gij dan tegen mij gezegd hebben, daag hem voor het gerecht?’ Hij was van oordeel
dat er geen verschil bestaat tussen een ezel en een stompzinnig mens, die geen
enkele deugd bezit, en het leek hem zeer dwaas niet van een mens te dulden, wat
hem van een redeloos dier zou kunnen overkomen. De wijzigingen die Spiegel heeft
aangebracht - zo hij niet een andere bron heeft gehad - zijn psychologisch subtiele
vindingen: zijn metgezellen raden hem en ... en zij blazen de zaak op, zij wakkeren
het vuurtje aan, niet opzettelijk en daarin zit de finesse, dit is zo menselijk. Het
antwoord dat hij Socrates laat geven is deze waardig: stel je eens voor dat het een
ezel was, zou ik dan een twistgesprek met hem begonnen zijn? Vernietigend voor
de man die de stomp had gegeven. (Apopht., blz. 124). Het verhaal over Diogenes
komt overeen met dat van Erasmus (Apopht., blz. 256). Alexander de Grote luisterde
naar een uiteenzetting van de filosoor Anaxagoras. Deze betoogde dat er ontelbaar
veel werelden waren. Alexander zou in tranen uitgebarsten zijn. Toen men hem
vroeg waarom hij treurde, zou hij geantwoord hebben: ‘Ween ik niet terecht, daar
ik mij, hoewel er talloze werelden zijn, nog niet van één meester heb gemaakt?’
(Apopht., blz. 298). De conclusie ligt in vs. 350b-351: het gaat er om de dingen op
hun juiste waarde te taxeren, het gaat om de waarheid.
352 Nog een stap verder gaat Spiegel in de beide volgende exempelen. Het juiste
inzicht in de werkelijke waarde der dingen maakt iemand goed of kwaad. Numa
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Pompilius, de tweede koning van Rome, en Sulla staan model hiervoor. Spiegel
heeft ongetwijfeld zijn kennis geput uit de Parallelle Levensbeschrijvingen, waarin
steeds het leven van een Griek naast dat van een Romein wordt geplaatst, gevolgd
door een vergelijking, geschreven door Plutarchus, de ‘wijze van Chaeronaea’. Hij
kon die gemakkelijk lezen in de Franse vertaling van J. Amyot. Ik heb een herdruk
uit 1826 gebruikt. Het zou te ver voeren hieruit veel te citeren. Plutarchus vertelt
inderdaad dat Numa aanvankelijk de heerschappij weigerde, omdat hij van ‘het
teruggetrokken leven had gehouden, van rust en van studie, verre van de behartiging
van staatszaken.’ Pas na herhaald aandringen van de afgevaardigden stemde hij
toe. Hij gaf Rome tal van priesterschappen, en vestigde daarmee de religieuze en
morele basis voor een geordende samenleving. Ook weidt Plutarchus breed uit over
de wandaden en meedogenloosheid van Sulla. ‘Hij vulde Rome met moordpartijen
zonder einde.’ Hij maakte zichzelf dictator, maar legde vrijwillig zijn waardigheden
neer in de handen van het volk. Dat hij ‘door heerschers last beswaart’ zou zijn is
wel een interpretatie van Spiegel. Dat is ook het geval met vs. 357-360.
380 In vs. 380 ligt een tegenstelling: het ene lid is duivelse veelweterij. Wat stelt
Spiegel daar tegenover? De afwijzing van het feit dat de natuur tekort zou schieten,
dat er in de natuur iets ontbreekt dat de mens beslist nodig heeft. Kijk maar naar
het kind: ademen, zuigen, bewegen zijn in zijn aard verankerd. Mist het lucht,
moedermelk, en bewegen, dan wordt het in zijn groei belemmerd, evenals de planten
en bomen die de zon en vruchtbare aarde ontberen niet tot een sieraad van de tuin
worden. Maar dit betekent niet dat er iets aan hun aard schort, en die wordt
geconstitueerd door de natuur.
394 De beide exempelen van de sphinx en de hydra horen bij elkaar, ze hebben
dezelfde strekking. Ze symboliseren het volbrengen van een moeilijke opdracht. De
sphinx was een wezen half leeuwin, half vrouw (het bovenste deel), die de Griekse
stad Thebe tiranniseerde. Zij gaf een raadsel op: ‘Welk schepsel loopt 's morgens
op vier, 's middags op twee, en 's avonds op drie benen?’ Wie het niet kon oplossen
werd verscheurd, en dat overkwam velen. Alleen Oedipus wist het antwoord: de
mens. Hij redde de stad van de plaag, en trouwde de koningin als beloning. Hij wist
niet dat zij zijn moeder was, evenmin was hij ervan op de hoogte dat de man die hij
eens gedood had zijn vader was. Deze gegevens gebruikte Sophocles (497-405)
in zijn tragedie Koning Oedipus. Het doden van hydra van Lerna was één van de
twaalf werken die Hercules voor koning Eurystheus van Mycene moest volbrengen.
De hydra was een waterslang met negen koppen. Zodra één kop was afgehouwen,
groeiden er twee voor in de plaats. Hercules voorzag in dit inconveniënt door een
vriend het gat dat ontstond nadat een kop was afgeslagen met een gloeiende paal
dicht te schroeien. De laatste onsterfelijke kop verpletterde hij door er een zwaar
rotsblok op te werpen. De portée van de exempelen blijkt uit Spiegels woorden: ‘Ik
weet wel dat ik hier ijet held-achtichs besta’, d.w.z. iets dat ongetwijfeld weinigen
tot een goed einde kunnen brengen. En (‘Ik weet wel) dat heele werlden nu zijn in
verkeerde wennis’ laat niets aan duidelijkheid te wensen over.
399 In de verzen 399-403 wijst Spiegel meer naar de algemene strekking der
evangeliën dan naar een specifieke plaats. Allereerst naar de ‘Mirakels’, de
wonderen, als
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genezingen van blinden, stommen, lammen, melaatsen, en bezetenen, naar het
opwekken uit de dood, als van Lazarus (Joh. 11:1-46), van het dochtertje van Jaïrus
(Matth. 9:18-26), naar de wonderbare spijziging (Matth. 14:13-21), naar het wandelen
op zee (Matth. 14:22-36), naar de wonderbare visvangst Luk. 5:1-11), naar het stillen
van de storm (Matth. 8:24-27). Wie zijn de zotten? Dat zijn degenen die beheerst
worden door aardse zaken, als bezit en geld en die hun ziel verwaarlozen, zoals
de rijke jongeling (Mark. 10:17-31) Jezus behandelt dit thema ook in de gelijkenis
van de rijke dwaas. Het land van een rijke had veel vruchten gedragen, en hij bouwde
daarvoor grotere schuren. ‘Dan zal ik tot mij zelf zeggen: Man, je hebt een grote
rijkdom liggen, voor lange jaren; rust nu uit eet en drink en geniet ervan! Maar God
sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die
voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand
die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ Luk. 12:19-21. Bekend
is de zaligspreking: ‘Zalig zijn de zuiveren van hart; want zij zullen God zien.’ (Matth.
5:8). De weg naar God ligt in de erkenning van Jezus Christus. De verkeerden nu
zijn zij die niet geloven in het Woord, in Jezus Christus. Jezus heeft dit duidelijk
gemaakt in Zijn vergelijking met de ware wijnstok. ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn
Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en
elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij
zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, zoals Ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de
wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij
niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; ...
(Joh. 15 : 1-6) Jezus is voortdurend in conflict met de Farizeeën. Zij stellen Hem
strikvragen, maar Hij geeft hun niet de kans vat op Hem te krijgen. Hij verwijt hen
hun vasthouden aan de letter van de wet, hun automatisch uitvoeren van riten en
gebruiken, hun geveinsdheid in al hun handelingen. In Matth. 23 spreekt Jezus zijn
oordeel over de Farizeeën, evenzo in Luk. 11:37-52, een strafrede tegen
schriftgeleerden en Farizeeën. Bij zulke gelegenheden trachtten ze Hem dingen te
laten zeggen, waarop ze Hem zouden kunnen beschuldigen en onschadelijk maken.
Dit was wel het tegendeel van hen tot bezinning te brengen.
404 Het ‘ken u (zelven)’, γνω̑ϑι σεαυτόν, het opschrift op de Apollotempel in Delphi,
was in de renaissance een bekend en geliefd thema van overdenking. Charron
begint zijn boek De la Sagesse (1ste druk 1604) met de vaststelling dat de ware
kennis en de ware studie alleen de mens zelf geldt. En door deze kennis van zichzelf
komt hij eerder en beter tot de kennis van God. Dit berustte op het feit dat de mens
geschapen is naar Gods gelijkenis. Hij heeft meer trekken en kenmerken van God
dan wat ook.
415 Bezinning en ootmoedigheid zijn voor Spiegel mijlpalen op de weg naar
goed-zijn. Goed-worden is 's mensen hoogste goed, d.w.z. dat ziel en lichaam
gezond zijn en ontvangen wat ze nodig hebben, niet te veel en niet te weinig. De
eerste trap naar dat heil is bezinning. Dit hangt samen met Spiegels visie: wat de
mens schaadt
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komt niet van buiten, maar wordt in zijn ziel beslist. Wat bedreigt de ziel het meest?
Dat is het misverstand: een verkeerde beoordeling van de waarde der dingen.
Daardoor wordt de ziel bedrogen, en om dat te vermijden is bezinning nodig, d.w.z.
tot het inzicht komen dat men op de verkeerde weg is. De volgende stap is
ootmoedigheid, ‘alder dueghden ... wortelen ende oorzaken.’ Zo omschrijft Coornhert
deze moeder-deugd in zijn Wellevenskunste (VI, VIII, 1). Hij definieert haar als volgt:
‘Deze is een rechtmatighe vernederinghe zyns zelfs onder Gode ende menschen
vermids ware kennisse van eyghen onwaardicheyd.’ Of ‘een matighe verachtinghe
zyns zelfs doort anmercken van eyghen snoodheyd ende Godes grootheyd.’
(Wellevensk. VI, VIII, 1 en 2). Deze definitie komt overeen met die welke een
mysticus als Jan van Ruusbroec geeft. Ook bij hem speelt de ootmoedigheid een
belangrijke rol. Er ligt hier een aanrakingspunt, maar ook niet meer dan dat, Spiegel
is allerminst een mysticus. Ruusbroec verdeelt in zijn Geestelike Brulocht de stof
in drieën: werkend leven, God-begerend leven, en God-schouwend leven. Hel ligt
voor de hand, dat de affiniteit alleen op het gebied van het werkend leven bestaat.
Daar leggen ‘karitate ende gherechticheit’ een ‘fondament inden rijke der zielen,
daer God in woenen sal, ende dit fundament es OETMOEDICHEIT.’ (Jan van
Ruusbroec, Werken, Dl. I, blz. 122. Ed. J.B. Roukens S.J. en L. Reypens S.J. Tielt/
2

Den Haag, 1944 ) De weg gaat van ootmoed, over gehoorzaamheid, verloochening
van eigen-wil, geduld (lijdzaamheid), zachtmoedigheid, goedertierenheid, medelijden,
mildheid, deugdijver, maat en betoming, naar reinheid. Bij ieder van deze termen
wordt één der zaligsprekingen aangehaald. Bij de laatste: ‘Salich sijn die reyne van
herten, want si selen Gode sien.’ (Matth.5:8) En de reinheid van harten wordt zó
omschreven: ‘In reynicheit des herten werden ghedicht (=bepeinsd) ende gheoefent
ende behouden alle doechde. Si hoedet ende bewaert de senne (=zinnen) van
buyten, si dwinghet ende bindet die velijcke ghelost (=de dierlijke lusten) van binnen;
ende si es eene cierheyt alle der inwendicheyt; ende si es een slot der herten vore
eertsche dinghe ende voer alle bedrieghelijcheit, ende een opdoen tot hemelschen
dinghen ende tot alre waerheyt.’ (Werken I, blz. 134) Dit is wel gedacht in de geest
van Spiegel. Zonder aan invloed te denken wil ik toch op verwantschap wijzen.
424 Het is duidelijk dat hier wel gerefereerd wordt aan het eten van de verboden
vrucht, maar dat Spiegel niet daarmee de zondeval bedoelt. Immers, de zonde is
in het hart van ieder (zie ook de vorige aantekening). Spiegel en Coornhert wijzen
de erfzonde af. De volgende verzen liggen in deze lijn. Er is sprake van waankennis,
van het onderzoeken van eigen hart, van het feit dat ieder mens zijn heil-loosheid
zich zelf op de hals haalt.
429 Dit vers verwijst naar Joh. 8:30-36. Jezus heeft in de tempel een twistgesprek
gehad met de Farizeeën. Onder de joden zijn velen die in Hem geloven. zie VII,
aant. bij vs. 118.
434 Het hemels brood is ontleend aan Joh. 6. Jezus merkt dat de mensen Hem
zoeken, omdat Hij hen gevoed heeft bij de wonderbare spijziging. Hij houdt hun
voor, dat het niet gaat om de spijs die vergaat, maar om het voedsel ‘dat blijft om
eeuwig te leven.’ (Joh. 6:27) Daarop vragen ze een teken, opdat zij het konden zien,
en in
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Hem geloven? (Joh. 6:30) En zij beroepen zich op hun voorvaderen, die onder
Mozes in de woestijn het manna, het brood uit de hemel te eten kregen. Jezus geeft
geen teken, maar spreekt in een rede over Zijn zending. De quintessense hiervan
ligt wel in de volgende verzen. ‘Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: wie gelooft, heeft
eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen, die het manna gegeten
hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel
neer, opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is
neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.’ (Joh. 6:47-51)
Voor Spiegel is het hemels brood niet louter geestelijk voedsel, maar hij wijst wel
degelijk uit naar Jezus als het brood des levens. Wat er in het evangelie van Joh.
op volgt, dat het fundament van de eucharistie is, geeft het nog meer nadruk. Spiegel
had zich niet van de rooms-katholieke kerk afgewend.
442 De ‘verstrikker’ (= de verleider) is naar de structuur ‘uw keuze’, maar die
wordt tevens geïdentificeerd als de duivel. Dit blijkt uit het volgende vers, waarin
verwezen wordt naar Jac. 4:7. ‘Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan
de duivel, en hij zal voor u vluchten.’ De Vulgaat heeft ‘diabolo autem resistite’; de
werkwoordsvorm ‘resistite’ komt van resistere, dat bij Kiliaen wordt weergegeven
met ‘wederstaan’ en niet met ‘wederstreven’, waarvoor hij ‘repugnare’ geeft. Spiegel
varieert waarschijnlijk om tot het binnenrijm ‘begeeft’ ... ‘wederstreeft’ te komen. Het
vers wint erbij.
446 Moge het summum bonum van Spiegel omschreven worden als mens sana
in corpore sano, voor de wereld gold dat niet. Daarin werden bezit, geld, hoge positie,
eer e. dgl. als hoogste goeden beschouwd. In vs. 451 e. vlgg. schrijft Spiegel dat
‘t'hooghste goett’ niet is ‘wellust-zoekingh’, maar ‘slechte neijgingh-boett’. Simpele
bevrediging van neigingen, van lichaamsneigingen en van zielsneigingen.
Temperantia, mate, is daarbij de begeleidende deugd. Je moet voedsel en drank
hebben, je moet gekleed zijn, maar je hoeft geen zijden kleren, en geen exquise
gerechten.

Aantekeningen bij Erato
1 Vs. 1 beval enkele gegevens, niet wereldschokkend, maar toch wel interessant.
Spiegel zegt: ik ben in de tweede helft van mijn leven. Wanneer meent een mens
dat hij de helft is gepasseerd? Laten wij zeggen, zo tussen de 45 en 50 jaar. Spiegel
was geboren in 1549, hij zou dan dit zesde boek in de tweede helft van de jaren
negentig hebben geschreven, hetgeen best eens met de feiten overeen zou kunnen
komen. Bovendien, hij begon eraan in de tweede helft van het jaar, in de
hondsdagen, die vallen tussen 19 juli en 18 augustus. Maar het interessantst is zijn
mededeling dat zijn boek - de Hert-spiegel - voorbij de helft is. Als wij uitgaan van
de tegenwoordige lengte ervan is die bewering tamelijk gratuit. Maar zij wordt zinvol
als wij denken aan wat de traditie wil, dat Spiegel negen boeken had gepland. Kalff
(G, Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Derde deel, Groningen,
1907, blz. 492) beweert zonder enige aarzeling: ‘in navolging van HERODOTUS
had Spieghel zijn stof verdeeld over negen boeken en elk boek gewijd
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aan een Muze.’ ‘De, niet tot ons gekomen, twee laatste boeken waren aan Huiszorg
en Land-bestier gewijd en handelden dus ook over de practijk des levens.’ (Kalff,
Geschiedenis, blz. 490) Kalff gaat ervan uit dat die boeken geschreven zijn. Ik ben
daar minder zeker van. De kopiist van de Hert-spiegel betuigt zo pertinent: EYNDE
DER SEVEN BOEKEN GEMAAKT DOOR HENDRIK LOVRENSZ SPIEGEL, dat
wij wel moeten aannemen dat hij niet beter wist, of de Hert-spiegel bestond uit zeven
boeken, anders zou hij een andere formulering hebben gebruikt. Mijn mening:
Spiegel heeft negen boeken willen schrijven, maar zijn plan, nadat hij zeven boeken
had voltooid, niet uitgevoerd. Een gerechtigde vraag is: waarom niet? Een antwoord
hierop geven reikt niet verder dan een veronderstelling: de eerste zeven boeken
beschrijven de gang van de mens naar het heil, het summum bonum. Ze vormen
een eenheid, ze houden zich bezig met dingen die rechtstreeks in verband staan
met het zieleleven van de mens. Die eenheid zou verbroken worden door de laatste
twee boeken, die zouden handelen over huiszorg en landsbestuur, waarvan de stof
in een andere relatie tot de geest stond. Op grond van deze overweging zag Spiegel
af van zijn oorspronkelijke plan.
5 Zwoelen moet in deze context wel drogen betekenen. Mnl. Wb. VII, 1466 Soelen
(zoelen, verzengen). Zie ook Franck's etymologisch Woordenboek der Nederlandsche
Taal. Tweede Druk door Dr. N. van Wijk, 's-Gravenhage, 1929. Supplement door
C.B. van Haeringen. 's-Gravenhage, 1936. s.v. zwoel, blz. 839. Daar o.a. een mhd.
swëlc is ‘verlept, dor’.
13 Reeds Plato sprak zich in deze geest uit. Hij critiseert Homerus, die Achilles
en Priamus liet weeklagen en zelfs de goden liet jammeren. Plato stelt daar tegenover
de man die aan zichzelf genoeg heeft om gelukkig te zijn, hij heeft geen behoefte
aan wat buiten hem is. Voor hem zal het allerminst pijnlijk zijn van kinderen, broers,
rijkdommen, of iets dergelijks beroofd te worden. Hij zal niet jammeren als zo'n lot
hem treft, maar het geresigneerd dragen. (De Staat III, 387e). Voor de stoïci, die
de zelfgenoegzaamheid tot een belangrijk dogma hadden verheven, was een
dergelijke houding vanzelfsprekend. Seneca geeft in één van zijn brieven aan Lucilius
(Epistulae Morales IX 9) als voorbeeld het gedrag van Stilbo. Diens land was
veroverd door Demetrius Poliorcetes, hij verloor zijn vrouw en kinderen, maar
gevraagd, waarom hij, als enige aan de algemene vernietiging ontkomen, toch nog
gelukkig kon zijn, antwoordde: alles wat voor mij goed is, draag ik met mij. Hij was
van oordeel dat wat men hem kon afnemen niet tot het goede gerekend kon worden.
25 Het kijfachtige karakter van Socrates' vrouw Xantippe is spreekwoordelijk
geworden. Men heeft er door de eeuwen heen geamuseerd naar gekeken en de
lankmoedigheid van Socrates geprezen. Erasmus vermeldt in zijn Apophthegmatum
...libri octo een viertal verhalen over de verhouding van de echtelieden. In de marge
staan woorden die de strekking moeten belichten, zoals lepide et leniter: geestig
en geresigneerd, lenitas: zachtmoedigheid, assuetudo mitigat: gewenning maakt
mild. Er is één anecdote waarin Socrates zegt, dat hij door het verdragen van de
luimen van zijn vrouw in het openbare leven gemakkelijker kon omgaan met anderen.
Spiegel gebruikt Socrates' habitus als illustratie van de inhoud van vs. 23-24.
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Singel 140-142, zoals het na de restauratie is geworden. De ‘gouden dolfijn’ is verdwenen.
Overgenomen uit Amstelodamum 54, 1967, art. Dr. Van Eeghen.
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32 Een lengtemaat toen veel gebruikt was de Rijnlandsche roede, verdeeld in 12
voeten, een voet weer in 12 duim. Een Rijnlandsche roede was 3,7674 m., een voet
dus 0,31395 m. De lengte van het gebouw was 60 × 0,31395= 18,837 m., de breedte
60 × 0,31395= 15,6975 m.
37 Zij, Erato, bestemt de laatste ‘thien voet’ te harer beschikking. De bedoeling
hiervan is duidelijk, zij wenst op deze plaats het Tafereel van Cebes afgebeeld te
zien om daarvan een uitleg te geven. Men bedenke wel dat dit alles zich afspeelt
in Spiegels droom. ‘Het afterst’ is hier een tijdsbepaling, ‘het laatst’ (tot slot) bestemt
zij dit gedeelte van het huis voor eetzaal, waarin men op de tuin uitzag.
43 De ‘noorder want’ was de blinde muur in de voorzaal, in de zuider muur zaten
de ramen die uitzicht gaven op de tuin.
44 Voor Kebes Tafereel zie men de Inleiding. Een enkele opmerking kan van nut
zijn. Er zijn drie ringmuren, daartussen drie perken. Door poorten kan men van het
ene perk naar het volgende gaan. Bij de ingang van de eerste ringmuur staat een
oude man. Hij heeft een rol in zijn hand en wijst iets aan. Er zit een fraai uitgedoste
vrouw, die ieder die naar binnen gaat iets te drinken geeft uit haar schenkkan. In
de perken bevinden zich talrijke personen. Het uiteindelijke doel is in het derde perk
gelegen: het domicilium salutis, de woonplaats van het heil, van het geluk.
47 ‘Dit boek’ is κέβητος πίναξ, immers Spiegel had Grieks geleerd om het in het
origineel te lezen. ‘Beeld-schriftspuijk’ is het schilderstuk op de muur, het is het
‘puijk’, het allerbeste van alles wat zich aan ‘beelt-schrift’ in het huis bevindt (vs.
42). Spiegel kende ongetwijfeld afbeeldingen, die alle gedestilleerd waren uit het
boek. Dat is ook het geval met het schilderij op de noordermuur. Dat gesproken
wordt van ‘heel verborghen zin’ heeft te maken met het feit dat sprake is van een
allegorie, die verklaard moet worden. Hoezeer dat klemt blijkt: in onze tijd is er groot
verschil van mening over de uitleg van het Tafereel tussen Joly en Pesce (zie
hiervoor de Inleiding).
48 Vergelijk hiermee Cebetis des Thebaenschen Philosoophs Tafereel ‘Dat moet
ghy ten eersten weten dat dese plaetse genoemt wort het leven: ende dat de grote
menichte die aen de poorte staet, de ghene zijn, die in dit leven komen zullen. Maer
de oude Man die boven staet, een rolle in d'eene hant hebbende, schijnende metter
ander hant wat te wijzen wort Genius ghenoemt. Ende die beveelt den Ingaenders
wat sy doen zullen als sy int leven gekomen zullen zijn: ende wijst hun wat wech
dat sy ingaen moeten, indien sy zalichlijcken leven willen.’ [Bij Kiliaen vinden wij
genius als equivalent van engel, hij kent een genius bonus (goede engel) en een
genius malus (een kwade engel, een duivel). Goede engelen werden gezien als
geleigeesten, een betekenis die reeds in de oudheid voorkwam. In de Griekse tekst,
d.i. dus de oorspronkelijke van het Tafereel, stond het woord δαίμων dat o.m.
goddelijke macht, die het menselijk lot regelt, het verwante δαίμόνιον dat ook
manifestatie van de godheid en inwendige stem betekende.] Het woord lag dus
open voor allerlei interpretaties.
50 Spiegel interpreteert de δαίμων (genius) als ‘ongeschende Neijgingh' der
Natuijren’, als een symbool dus van innerlijk gebeuren. De apostrof is hier weglating-
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steken, wij moeten ‘Neijgingh’ als ‘Neijginghen’ lezen. Spiegel verdeelde de krachten
der ziel in drieën: rede, moed e.dgl., neigingen (van het lichaam en van de ziel). De
neigingen eisen bevrediging, een volkomen natuurlijke zaak, waarnaar de mens
streeft. Als zij echter uit de hand lopen, en ‘veel’ eisend worden, is dat
tegen-natuurlijk. Als een mens honger heeft en die stilt, is dat natuurlijk,
tegen-natuurlijk is het prikkelen van die neiging door overdaad. Als iemand zijn
kinderen lief heeft, is dat natuurlijk, tegen-natuurlijk is die liefde, als gestreefd wordt
naar hoge posities, naar geld, of eer voor hen. Spiegel erkent de grote betekenis
van de neigingen in het menselijk leven.
55 In dit vers wijst ‘al deezen zin’ naar de inhoud van vs. 51-55. Spiegel
interpreteert naar zijn visie wat de genius in het Tafereel voorschrijft. Wat is dat
‘eene-woords bevell’, dat korte bevel? Wat is de quintessense daarvan? Verwerf u
de ware kennis, streef naar het volmaakte, en de weg naar het heil, naar het zuivere
geluk ligt voor u open. Het moet ons niet verbazen, dat Spiegel nuanceringen
aanbrengt in de uitleg van het Tafereel. Hierin is de Fortuin oppermachtig, het
religieuze element ontbreekt geheel. De Fortuin is een vrouw die blind schijnt te
zijn, en op een ronde steen staat. De mens moet haar niet vertrouwen, zij geeft
gemakkelijk, maar zij neemt even gemakkelijk haar gaven terug. Alleen die van de
‘ware gheleertheydt’ zijn zeker. Nu was Spiegel een christelijk geëngageerd man,
meer met de christelijke ethiek dan met de dogmatiek. Zijn inzichten in dezen
verloochent hij niet in zijn exegese van het Tafereel. De aanrakingspunten. ‘T'gevall
voor lief t'ontfaan’, d.w.z. de Fortuin te nemen zoals zij is in al haar wispelturigheid,
maar daarbij onberoerd blijven. In het Tafereel: ‘Daeromme gebiedt hy van haer te
nemen, 'tgene dat sy geeft, ende dat ontfangen hebbende, te gaen tot de ghestadighe
ende ghewisse gaven.’ Impliciet ligt hierin het welgemoed en gelaten zijn, al naar
men ontvangt of verliest. Maar voor Spiegel is de macht van de Fortuin gefnuikt.
Fortuna is ondergeschikt aan de goddelijke providentia, zoals Lipsius in zijn De
Constantia had betoogd, Gods voorzienigheid die alles ten beste regelt. Eveneens
moet het eigenwil verdelgen gezien worden in het licht van het onbekommerd volgen
van God bij het aanvaarden van de tijdelijke kiesbare dingen, als gezondheid, hoge
staat, eer, rijkdom, bij het verliezen daarvan evenzeer. Het goed is geleend, geen
eigen bezit. Cebes relateerde deze gedachte aan de onstandvastigheid van de
Fortuin. ‘Daerom zo vermaent hy, datse hun wachten van ghevangen te worden
deur hare giften, ende datse hun oock niet en verblijden als syse hun geeft, noch
oock en bedroeven als syse hun wederomme neemt, ende dat sy haer niet prijsen,
noch lasteren noch misprijsen en zouden: want sy gheen dinck met raed en doet,
o

maar lichtveerdelijcken ende onverziens.’ (Tafereel, blz. D5 v ).
56 Straf wacht degene die zich niet houdt aan de geboden van de Natuijr-Godt
d.i. de natuur, afhankelijk van God, de Genius is haar tolk. Het Tafereel spreekt
daarvan. ‘Dit zijn de gheboden des Geniums, de welcke wiese niet en onderhoudt,
ofte niet wel gade en slaet, die sal gelijck hy quaet zijn sal, oock qualijcken vergaen.’
o

(Taf. blz. D5 v ) ‘Die toesien, bidden, waken’, Jezus' woorden in verband met de
wederkomst van de Zoon des mensen, houdt voor Spiegel de christelijke vertaling
in van de geboden van de Natuijr-Godt, uitgesproken door de Genius.
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50 Voor de inhoud van dit vers zie men de Inleiding.
62 Met de ‘Erf-zondt’ wordt hier niet bedoeld de dogmatische erfzonde, zoals die
beleden wordt in de orthodox-christelijke kerken. De erfzonde berust op de
ongehoorzaamheid van Adam, dus op zijn ‘eijgen-wil’, een zonde die is uitgebreid
over het gehele menselijke geslacht, en die werkt als een verdorvenheid van de
totale menselijke natuur, waardoor de mens in zonden is ontvangen en geboren.
Spiegel wijst die erfzonde af. Voor hem wordt de zonde van de ‘eijgen-wil’ in ieder
mens opnieuw geboren. Het Tafereel brengt dit in beeld: bij de ingang van het eerste
perk zit een sierlijk uitgedoste, geblankette vrouw, die aan ieder die wil binnengaan
een dronk uit haar schenkkan geeft, symbool voor dwaling en onwetendheid.
67 De vrouw bij de ingang van het eerste perk - zie de vorige aantekening - is
ἀπάτη, Seductio, verleiding, misleiding, Gillis' vertaling heeft Bedroch, ‘die alle
menschen verleyt’. Spiegel gebruikt een omschrijving: ‘valsche schijns bedroch.’
Hij stelt de bedrieglijke schijn, de ‘onrechte waardij der dingen’ die deze ‘hoere’, d.i.
valsche schijn, Bedroch, in het menselijk verstand uitbeeldt om de neigingen te
verleiden. Daarbij komen de slechte voorbeelden van de vrouwen in het eerste perk,
die hem van de rechte weg aftrekken en verblinden. Het zijn de Meningen, de
Begeerten en Lusten.
78 Coornhert wijdt in zijn Wellevenskunste in het tweede boek een hoofdstuk aan
de Berading. Die is ‘het werck vande redene int onderzoecken wat ghoed ende
waarachtigh is of quaad ende valsch, omme te komen tot kennisse, welcke van
zodanighe dinghen ghedaan of ghelaten behoren te worden.’ Hij vergelijkt het werk
van de berading met een weegschaal. Bij het wegen moet men niet ruw te werk
gaan, maar met ‘langzame opmercking’ uitmaken, welke van de twee gewichten
het zwaarste is, ‘alzo is mede die andachtighe ende langzame beradinghe, zonder
vooroordeel ende partydicheyd, het rechte middel tot ware kennisse van ghoed of
quaad, beter of alderbest, quader of alder archste.’ (Wellevensk. II, III, 1 en 3) Vaak
zitten beide schrijvers op dezelfde lijn.
86 Wie de Natuijr volgt, het bevel van de Genius gehoorzaamt, de vrouwen in het
eerste perk voorbijgaat en niet luistert naar hun sirenenzang, in het tweede perk
van de pseudo-geleerdheid - de artes liberales - slechts neemt wat nodig is voor
de verdere reis, het steile, nauwe pad naar het derde perk overwint, komt bij de
waarachtige geleerdheid, die met haar zusters hem leiden naar de zaligheid, naar
het heijl, het geluk, waar hij gekroond wordt. Maar wie de schijn voor lief neemt,
blijft in het eerste perk in het wilde ronddolen door de dronk van onwetendheid en
dwaling hem door Bedroch geschonken, en doet zich tegoed aan Opinien, Begeerten
en Lusten, die de vrouwen aldaar hem als hoogste goed voorspiegelen. Hij vervalt
tot allerlei wandaden, straf en ellende wachten hem. Komt hij al in het tweede perk
dan maakt de pseudo-geleerdheid, de schoolse wetenschap hem hoogmoedig en
meent hij de ware wijsheid te bezitten. Alleen door berouw kan hem de weg naar
het derde perk geopend worden.
87 Paulus geeft in zijn brief aan Timotheus tal van vermaningen en raadgevingen.
Hij wijst hem op gevaren die de wens naar rijkdommen meebrengen: ‘Maar wie rijk
willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke be-
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geerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.’ (Tim. 1, 6:9)
Deze Paulinische ethiek sloeg aan bij Spiegel, hij zag er een bevestiging in van de
tegenstelling tussen waarachtige kennis die de mens naar het heil voert en de
werken van de schijn die hem in het verderf storten. Tweemaal verwijst hij naar
deze brief, in vs. 89 en in vs. 96. Achter beide verzen staat Tim. 1, 6:8. ‘Als wij echter
onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.’
105 In de hiërarchie der zintuigen was het gezicht het hoogst geclassificeerd en
de tastzin het laagst. De smaak en de tastzin zijn de meest lichamelijke zintuigen,
het gezicht en het gehoor dienen de ziel. Met ‘zichtbre, tastbre, hooghste goeden’
wil Spiegel aangeven, dat de mens zich in zijn totaliteit heeft overgeleverd.
109 ‘Zulk algemeen gevoelen’ is lijd. voorw. van ‘volght’ (vs.108) en niet van
‘reen-pleghen’. Het ‘algemeen gevoelen’ is het gevoelen, de mening van de grote
meerderheid der mensen.
113 In het eerste perk van het Tafereel bevindt zich de ‘Fortuyne’, die ‘niet alleen
blint, maer oock uytzinnich ende doof’ is. Zij geeft en neemt ‘seer lichtveerdelijcken
ende ongestadich’, zoals het symbool van haar natuur verklaart: zij staat op een
ronde steen. Van allen die haar in een grote schare omringen, ‘d'onberadene’ (de
onbezonnenen), zijn sommigen blij, daar ze iets van de Fortuyne hebben ontvangen,
terwijl anderen ‘van Droefheydt haer handen van een worpen’, hun is weer ontnomen
wat zij eens gekregen hadden. De gaven der Fortuyne zijn: ‘Rijckdommen, Glorie,
Edeldom, Kinderen, Heerdyen, Koninckrijcken, ende alle dierghelijcke dinghen.’
‘Tzijn die dinghen die ghemeynlijcker goeden geacht worden.’ In vs. 161 komt
Spiegel hierop terug (zie de aantekening bij dat vers).
118 Gezondheid, rijkdom, eer zijn ‘kiesbaar heijl’, d.w.z. het is de moeite waard
ze te kiezen. Maar ‘an sich’ zijn ze niet goed, en ook niet kwaad, ze zijn wat Cicero
en Seneca noemen ‘indifferens’, onverschillig ten opzichte van de absolute waarden
goed en kwaad. Onze verhouding ertegenover heeft twee aspecten: die van het
los-hertich, en die van het ‘met ganscher herten’ begeren. Daardoor wordt hun
waarde bepaalt. Wat in het Tafereel in een opsomming voorkomt, werkt Spiegel uit:
de rijkdom, het heersen, de edeldom, de eer, de kinderzaligheid in beide aspecten.
141 Epictetus maakt in zijn Handt-boexken [T'Amsterdam gedruckt by Cornelis
Fransz. Voor Cornelis Dirxzoon Kool, boeck-verkoper in Sint-Ians-straet. 1615.] het
onderscheid tussen innerlijke en uiterlijke dingen. In de vertaling van Marc. Ant.
Gillis luidt het begin van het Handt-boexken zó: ‘Daer en is gheen differentie oft
onderscheydt in alle dinghen, dan dat zommighe in ons (dat is, in onser macht)
ghelegen zijn, ende zommighe niet. Dese dingen zijn in ons: Onse meyninghe oft
opinie, onsen wille, onse begeerte, schouwinge, ende vreze: ende metten kortsen
ghezeydt, alle onse werken. Ende dese dingen en zijn in ons noch in onser macht
geensins, het Lichaem, eere, goet, ende heerlijckheyt: ende in somma, alle 'tgene
dat onse wercken niet en zijn.’ De dingen in ons zijn vrij, onbedwongen en kunnen
niet belet worden, de dingen buiten ons zijn onvrij en kunnen verhinderd worden,
ze liggen in een anders macht. ‘Nu moety ghedachtich wesen, dat indien ghy de
dingen die van naturen onvry zijn, vry acht te wesen: en die eens anders
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zijn, de uwe meynt te zijn, zo zult ghy belet, bedroeft, beroert, ende gheturbeert
worden, daer toe God ende de Menschen accuseren, ende veel dings wijten. Maer
ist dat ghy alleenlijcken dat u is, voor d'uwe houdt, ende dat eens anders is, laet
(ghelijck't inder waerheydt is) eens anders wesen: zo en sal u nimmermeer iemant
dwingen noch beletten mogen’
146 Armoede werd vaak gezien als een gevolg van luiheid. Een uitdrukking als
‘Een loey hant werct armoede’ spreekt daarvan. (Mnl. Wd. IV, 734).
147 De vss. 147b-150 hebben als achtergrond het Tafereel. In het eerste perk
komen vrouwen voor die ‘Onbedwingelijckheyt ende Gulsicheyt’ symboliseren. De
lusten - iedere bevrediging van neigingen brengt lust mee - die deze eigenschappen
geven, strekken tot onrust van de ziel en kwelling van het lichaam. De meningen,
opiniën, over deze zaken zijn ‘waalbaar’, onderhevig aan constante veranderingen,
ze zijn onzeker, grillig en geven geen vastheid, onderdanig als ze zijn aan de uit de
band springende neigingen. Geeft men toe aan neigingen die de natuurlijke maat
te boven gaan, dan ‘verkiest’ men, dan stelt men iets boven iets anders, dan stelt
men zijn keuze absoluut, dat is hier de bevrediging van de onmatigheid boven die
van de matigheid, in Coornherts terminologie die van de ‘volglust’ (incontinentia)
boven die der ‘temlust’ (continentia). Het zijn ‘zin-lusten’, bedrieglijke gaven van de
‘valsche schijn’, of ‘Bedroch’, of ‘Seductio’ (verleiding, misleiding), die in de gedaante
van een fraai geklede, geblankette vrouw bij de ingang van het perk een ieder die
naar binnen gaat uit haar schenkkan een dronk geeft: ‘dwalinge’ en ‘Onwetentheyt’.
157 De Fortuijn op zich zelf heeft geen macht, het zijn de mensen die haar die
geven door te vertrouwen op haar grilligheid, d.w.z. dat men zich tevreden stelt met
het heil (geluk) dat zij biedt en dat slechts in schijn als zodanig aangemerkt mag
worden, dat men als aangenaam ervaart, en erop vertrouwt dat het duurzaam is.
De mens maakt het Avontuijr tot een god, het is oppermachtig, het wordt aanbeden,
maar het is een god in schijn. De ‘werkelijke’ God heeft andere normen. Hij eist en
straft. Adam is het prototype van de begerende mens, die de weg van het verderf,
van de zonde insloeg. Hij bracht de dood over zich en over zijn nageslacht. Het was
zijn eigen-gereidheid, zijn ‘eijgenzinlijkheijt’, het volgen van zijn begeerten die hem
ten val brachten. God had hem ‘in den Lusthove Eden’ geplaatst. Hij had hem
toegestaan van de vruchten van alle bomen te eten. ‘Van alle bomen in de hof moogt
gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet
eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.’ Maar Eva wordt
door de slang verleid, en zij en Adam eten van de vrucht van deze boom. En tot
Adam sprak God: ‘in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de
aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en tot stof
zult gij wederkeren (Gen. 3:19). Degene die ‘eijgen-wil’ verlaat, en dus de zonde
die Adam ten val bracht, opgeeft, en daaruit een zekere hoogmoed zou kunnen
putten, leert God nederigheid, over hem blijft de dood zweven, God wijst hem op 's
levens boom. ‘En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door
de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van
de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid
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zou leven. Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem
te bewerken, waaruit hij was genomen’ (Gen. 3:22, 23). Ook al kent de mens het
onderscheid tussen goed en kwaad, zijn sterfelijkheid blijft. Het ‘die zelfs weet goett,
en quaat’ (vs. 160) lijkt rechtstreeks aan de bijbel ontleend. Het woord ‘struikelt’ in
vs. 160 is hier zeer expressief gebruikt, het geeft de onzekerheid in het leven van
de mens nadruk, al is zijn kennis van goed en kwaad optimaal. Zoals men
onverwachts struikelt, zo treft de dood iemand op een onvoorzien ogenblik. Dit is
inherent aan het menselijk leven, door God geordineerd.
161 De vss. 161-164 zijn de christelijke versie van de redenering over deze zaken
in het Tafereel. Spiegel zegt: gezond zijn, of ziek zijn, rijk, of arm, vrij, of onvrij, het
zijn gaven van God, Die in Zijn voorzienigheid bepaalt wat goed is voor de mens.
Het komt erop aan in harmonie daarmee er het juiste gebruik van te maken. In het
Tafereel lezen wij o.a. ‘Want gelijck my dunckt dat den qualijck levenden, quaet is
o

te leven, alzoo ist den wellevenden, het leven goet.’ (D7r ). ‘Wanneer dan ghebeurt,
datse beyde 'tleven hebben, zo en kant leven noch goet noch quaet zijn: ghelijck
noch 'tafsnijden, noch 'tbranden: want den krancken dese dingen tot een ghezontheyt
o

dienen, maer den gezonden zijnse schadelijck.’ (D7v ). ‘Somma, want dese dingen
in weerden zijn, als goeden: oft versmaet worden als quaden: dat zelve ist dat den
menschen beroert ende schaet: te weten, als de menschen dese dingen hooch
achten, ende meynen door desen allene de gheluckzaligheyt te verkrijgen, ende
om die dingen alle dingen doen, hoe quaet oft boos datse mogen zijn. Ende dit
o

gebeurt hun daeromme, want sy niet en weten, wat dinck dat goet is.’ (D8r ). De
passus in Matth. 6:25-26 luidt: ‘Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven,
wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is
het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Ziet
naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen
in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die: gaat gij ze niet verre te boven?
Een mens kan door eigen toedoen niet groter worden, de leliën gaan de heerlijkheid
van Salomo te boven, Als God het gras zo fraai uitdost, hoe meer zal Hij het de
mens doen. Vraag daarom niet, wat zullen wij eten en drinken, en hoe zullen wij
gekleed gaan. De heidenen doen dat. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden, maakt u dan niet
bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen
hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’ (Matth. 6:33-34). Blijkbaar maar ik zeg het zeer voorzichtig - heeft Spiegel de Deux aes bijbel niet gebruikt. Hij
heeft in vs. 181 ‘voor den dach van morgen’. Ook in de staten-vertaling lezen wij:
‘Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen’. Maar de Vulgaat zegt duidelijk in vs. 34:
‘Crastinus enim dies...’ Het is dus heel wel mogelijk dat Spiegel in het dagelijks
leven de vulgaat gebruikte. Overigens geeft één plaats geen zekerheid.
183 In deze passus treedt nog eens de ‘valsche schijn’ die bij de ingang van het
eerste perk zetelt, op. Met haar dronk geeft zij de binnentredende twee dingen:
dwaling en onwetendheid. Spiegel redeneert zó: de eigen wil - d.i. de wil die geen
rekening houdt met Gods wil, de wil die slechts eigen, meestal vermeende, belangen
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op het oog heeft - die zijn oorsprong heeft in eigen zin, dus eigen begeerten, schaadt.
Deze doet u zien door de bril van de ‘valsche schijn’; dwaling en onwetendheid
geven de dingen een waarde die ze niet hebben, waardoor uw innerlijke gezindheid
zich afwendt van de normen door de natuur gesteld, en zich stort in de slavernij van
het ‘Avontuijr’.
195 ‘Neijgingh, en Natuijr’ zijn hier verbonden in een hendiadys, de betekenis is:
natuurlijke neiging.
197 De behoeften die de natuur schept en die gematigd zijn, tegenover de
begeerten van de onmaat zijn een steeds terugkerend motief bij Spiegel. In de
aantekening bij vs. 87 van dit boek is gewezen op het verband met Paulus'
vermaningen in de eerste brief aan Timotheus.
213 Vs. 214 is bijw. bijz. van voorwaarde bij vs. 213. Als het Avontuur iemand
zijn gaven heeft ten toon gespreid (getoond), komt meestal de onmatigheid bijna
iedereen belagen (aanvallen).
215 De betekenis van vs. 215-216 is: In voorspoed maat houden komt bij hen,
die zich niet aan de natuurlijke wijze van leven houden, zelden voor. Een natuurlijke
wijze van leven wordt bereikt door zich te richten naar de voorschriften van de ratio.
222 T'Natuijr les: les kwam ook als onzijdig woord voor. De betekenis is het
onderricht van de natuur, of beter de vermaningen der natuur.
223 De ‘onwegh algemeen’ is hier de dwaalweg die de grote meerderheid der
mensen bewandelt. Slechts enkelen gaan rechtstreeks naar het domicilium salutis,
of zij krijgen er toegang na berouw te hebben gekregen, wat in het bijzonder geldt
voor hen die in het tweede perk de artes liberales vertegenwoordigen.
225 Het genoegzame, de eis van het natuur is een geliefd motief van Spiegel. In
vs. 225-229 ontleent hij het aan de Aristotelische vier elementen-leer. Aarde, water,
lucht en vuur waren de principia rerum, de beginselen der dingen, de samenstellende
stoffen waaruit al het geschapene bestond, ook het menselijk lichaam. Voedsel en
verwekking berustten op deze elementen. Men zou zich kunnen afvragen, waarom
Spiegel de door hem gegeven volgorde heeft gekozen, de meest gewone is die van
het vaste, de aarde, naar het meest vluchtige, het vuur. Nu was ieder element
vergezeld van twee primaire eigenschappen. De aarde - droog en koud; water vochtig en koud; lucht - vochtig en heet; vuur - droog en heet. Bij Spiegels opstelling
zijn de buitenste en de binnenste elkaars tegengestelden (contraria), terwijl de eerste
twee, en de laatste twee telkens één eigenschap gemeen hebben. Zó worden ze
opgenomen in vs. 228-229. Zin voor de betekenis zit er niet in, maar het biedt wel
de mogelijkheid voor een geraffineerde constructie van vs. 225-229. (Zie mijn bijdrage
‘Harmonieënleer in de Renaissance’ in Weerwerk. Opstellen aangeboden aan
Professor Dr. Garmt Stuiveling ter Gelegenheid van zijn Afscheid als Hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam, blz. 187-200).
245 Bij ‘betoovert’ en ‘bezeten’ heeft de mens de macht over eigen innerlijk en
over zijn zintuigen verloren. Bij ‘betoovert’ is er een macht van buiten die zo sterk
op hem inwerkt, b.v. door kijken (het boze oog), door aanraking dat hij niet meer
meester is over zijn handelingen. Dat geldt nog sterker voor ‘bezeten’. Dan heeft
een demon zich in de menselijke ziel genesteld en dicteert zo al zijn doen en la-
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ten. (men zie mijn De Schildknaep en de Tooveraer in Hoofts Geeraerdt van Velsen
in Studies over Hooft Uyt Liefde geschreven. Groningen, 1981) Een gevolg van
beide situaties is dat de mens is ‘veraardet’, volkomen losgeslagen van zijn natuurlijke
aard. Spiegel plaatst het woord tussen ‘betoovert’ en ‘bezeten’, het is dus tweezijdig
verbonden, een doelbewuste constructie. Het gebruik van deze woorden duidt erop,
hoe machtig de invloed van de ‘min’ door Spiegel werd geacht.
256 Orpheus is wel de grootste mythische zanger in de oudheid. Zijn echtgenote,
Eurydice, zou door een slang gebeten gestorven zijn. Orpheus wist de god der
onderwereld, die heerste over de schimmen der gestorvenen, door zijn klaagliederen
te vermurven en te bewegen haar aan het aardse leven terug te geven. Voorwaarde
was dat Orpheus niet naar haar mocht omkijken, alvorens zij de onderwereld achter
zich hadden gelaten. Maar zijn verlangen was zo groot dat hij het gebod overtrad,
waarop de ziel van Eurydice als een zucht terugvloog naar de Hades. Orpheus kon
zijn begeerte naar lust niet weerstaan, het gevolg was de vernietiging van de lust.
258 De mens heeft ‘ziel-geneghentheeden’ en ‘lichaams-neijgingh’. Beide vragen
om bevrediging, dat is in overeenstemming met de natuur, zo heeft God het
geordineerd. De bevrediging geeft lust, een aangenaam gevoel. Dat wil de mens
prolongeren. De jacht op lust begint. Hij zegt: zo wil de natuur. Neen, zegt Spiegel,
de natuur is tevreden met de bevrediging van de behoefte, ook lust zelf kan men
niets verwijten. ‘U mis-verstands verkiezingh, reenwik onbescheijden zijnt diet doen’
(vs. 258-259a). Het is de rede die de neigingen in toom moet houden; laat zij verstek
gaan (door misverstand, door erf-leer), dan gaan de neigingen (ze zijn blind) hun
gang. Dat is steeds de strekking van Spiegels betoog. Zo opnieuw in vs. 272: het
is niet de natuur, het ligt ‘an t'verstant, of reenwik’.
283 Het lust-begrip was een moeilijk punt voor Spiegel. Immers, lust werd zo
gemakkelijk verbonden met het overdadige, het overmatige. Toch erkent hij dat
lustgevoelens die met de bevrediging van het genoegzame gepaard gaan, legitiem
zijn. Hij zegt het zó:
T'schijnt onrecht dat ghij laakt het heijlzaam lust genott;
Want wie heijl-lust verzaat die volgt Natuijr, en Godt.
(vs. 283-284)
Maar die denkt dat het volgen van de lust (de incontinentia dus) het bevredigen
van lust naar heil betekent, die vergist zich. En dan lezen wij: t'is t'gevolgh, en
neigingh boets verzoetingh. (vs. 286). De betekenis hiervan is wel: lust is het gevolg
van de bevrediging van de neiging (hier die naar heil), en lust is de verzoeting (d.i.
het aangenaam vinden) van die bevrediging. Deze verklaring sluit aan bij vs. 253-254,
‘Lust die een zoett gevollich is van t'neigingh-boeten,/ leeft ghij Natuijrlijk, lust is
neijgingh-boets verzoeten:’ Vs. 286 is een korte samenvatting van vs. 253-254.
Spiegels opvattingen lopen parallel met Coornherts betoog in de Wellevenskunste,
het hoofdstuk ‘Van Tem-lust ende Volgh-lust’ (VI, V). Voor Coornhert is
‘d'onbedwinghelyckheyd oft volgh-lust een onmatighe bewillighinge vande
onbehoorlycke lusten, onbetemt zynde vande redene, of zy is (zo andere zegghen)
een onbetemt mesbruyck van Venus, spys, dranck ende van andere onbehoorlycke
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lusten, teghen redene strydende.’ (VI, V, 4). ‘De temlust matight de hertstochten,
bedwingt de lusten ende mindert de begheerten, die onmatigh, ydel of schadelyck
zyn.’ (VI, V, 7). ‘Haar meeste hanteringhe heeft zy int matighen van Venus, vanden
buyck, vande tonghe ende slape. Deze werden van haar zorghvuldelyck bestiert,
als weeldighe paerden van een omzichtigh waghenaar. Dit maackt dat de mensche
daar op zoetelyck ende rustelyck den wegh des levens door wandert, als de volghlust
die zelve paerden na lust int wilde onbetoomt laat hollen, de waghen zorghelyck
rollen ende metten roeckeloozen mensche van boven af int verderven storten. Van
zulcke onzinnighe woestheyd is oorzake niet God noch die ghoede nature, maar
een valsche waan met die quade ghewoonte, die door langhe hanteringhe een
tweede nature schynt gheworden te wezen.’ (VI, V, 10-12). Vooral in de laatste
zinsnede kon Spiegel zich gemakkelijk herkennen.
291 De verklaring luidt zó: Verkwisting laat u ook niet met rust, of: verkwisting
veroorzaakt u ook onrust, (vgl. vs. 256 ‘lustzoekingh baart onrust’). Door
onnadenkende zorgeloosheid, door luiheid, door misslag leeft ge op te grote voet,
door schadelijk tijd verspillen. Deze laatste oorzaak is uit de ‘serie’ genomen om er
meer nadruk aan te geven, en de inleiding te vormen voor de hoogwaardigheid van
de tijd, die God eraan verleent. Voor de zeventiende-eeuwers bestond er een heel
andere relatie tussen tijd en arbeid als voor ons. Een belangrijke factor hierin was
dat bijna alles met de hand gemaakt moest, worden, veel tijd vergde en een
gestadige arbeidzaamheid eiste. Vandaar de scherpe veroordeling van luiheid,
vandaar het wantrouwen bij de gevestigde burgerij tegenover de mensen die aan
de zelfkant van de maatschappij opereerden, als speellieden, reizende kwakzalvers,
marskramers, zwervers, die de wegen onveilig maakten en de steden noopten de
poorten te sluiten, wanneer de grote duisternis zich over de wereld uitspreidde.
Vandaar de strengheid die gehanteerd werd, als leden van deze groepen de regels
van de gevestigde orde overtraden.
298 Erf-zond: dat is de zondige natuur die ieder mens van zijn geboorte af
meedraagt, zoals Adam eens zondigde, gedreven door begeerte, zo kan ieder mens
zondigen. Erf-leer: dat is het zondige onderricht, dat men van zijn omgeving ontvangt.
Erf-ziekte: dat is de ziekte van de ziel, die ieder mens aankleeft. Ook Coornhert
spreekt in deze geest. In zijn Wellevenskunste VI, V, 5 omschrijft hij de volgh-lust
of incontinentia als volgt: ‘Men vint nauwelyck snoder ende schandlycker ghebreck
dan dit. Want het is ghenoegh een vruchtbaar zaad alder zonden, een doolhof alder
ghebreken, een verblindinghe vande reden, een kereker der dueghden ende een
ellendigh gasthuys alder kranckheyden van ziele ende van lyve.’
303 De ‘heijlgeericheijt’ is de uiting van de ‘neijgingh’, het ‘besluijt’ (de conclusie)
het produkt van het redelijk overleg, van het verstand, het inzicht dus. De
‘heijlgeericheijt’ streeft naar het bezit van geld zonder aan consequenties te ‘denken’,
immers zij is blind. Als het verstand tot het inzicht komt dat het bezit van geld
hoogwaardig, belangrijk is, dan wordt dat geld iets dat aanbeden wordt, het wordt
een afgod. Hoe lang deze situatie duurt hangt af van het verstand. Zo lang het
verstand bij dat oordeel blijft, blijft de ‘giericheijt’. Groeit dat oordeel, of verzwakt
het, of sterft het, dan gaat het evenzo met de geldzucht. Psychologisch-technisch
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ligt het dus zó: de neiging is ‘eindeloos’, wil alles voortbrengen, het verstand, het
inzicht bepaalt of dit meer, of minder is, of de nul-fase. Dus: verandert het inzicht,
dan moet het ‘geteelde’, d.i. wat de verbinding inzicht-neiging voortbrengt teloor
gaan. Maar het inzicht kan ook van aard gaan veranderen: een vage mening, een
opvatting, een overtuiging dat ‘giericheijt’ een zonde is.
316 ‘Wat spruijt uijt u besluijt’, d.w.z. hetgeen voortkomt uit uw conclusie, nl. dat
de hoge waarde van het geld een leugen is. Sterft deze leugen, dan gaat ook de
geldzucht ten gronde.
330 ‘Liefd' tott het schóón’ is één van de zes ziel-neigingen die Spiegel
onderscheidt. (zie: bk. III, 449-452, en bk. IV, 273-274) Nu wil een neiging bevredigd
worden en kent daarbij geen beperkingen. Vandaar dat Spiegel schrijft: de neiging
zal u ‘geerich’ = begerig doen streven naar staatzucht.
340 Voor de functie van de eer als sociale factor had Aristoteles de toon gezet.
In zijn Nicomachische Ethica beschouwt hij breedvoerig de μεγαλοψυχία, de
magnanimitas, de grootheid van ziel. De μεγαλόψυχος, degene die de grootheid
van ziel bezit, is iemand die zich bewust is van zijn hoge waarde, en dat ook verdient.
Voor Aristoteles is het geluk gelegen in een goed en deugdzaam leven, het hoogste
goed (summum bonum). Het geluk lag pas in de tweede plaats in het verkrijgen van
eer. Maar Aristoteles had oog voor de sociale functie, daar zij de stabiliteit in de
maatschappij bevorderde. Hij decreteerde: eer is het loon van de deugd, en valt
alleen de goeden ten deel. (Nicomachische Ethica 1123).
Zijn visie was die van de Griekse aristocratie sinds Homerus. Voor Plato en het
christendom lag het doel ergens anders. Voor de eerste was het transcedentale
schoon het enige ware, waarnaar de menselijke ziel moest streven om daarmee in
harmonie te leven. Voor Augustinus, de grote leermeester van het christendom, kon
slechts Eén aanspraak op eer maken, dat was God, alle andere eer was ijdel;
vroomheid, heiligheid, nederigheid zijn christelijke idealen. Maar aan deze
hooggestemde beginselen werd door de aristocratie, vooral de adel, wel lippendienst
bewezen, zo men er al van op de hoogte was, het klassieke eer-principe bleef
voortleven. En Spiegel? Hij erkent: zoals lust het natuurlijke gevolg (d.w.z. een lust
die niet tegen de natuur ingaat) is van de bevrediging van een neiging, even zo is
een wel verdiende eer het voldane gevoel dat een juist handelen geeft. Spiegel
geeft het grif toe. Zó hadden de klassieke filosofen het vastgesteld. Zó was de
theorie. Maar er klinkt een zekere zuinigheid in de woorden van Spiegel door. Want
als hij om zich heen kijkt: hoe bitter weinigen genieten zó de eer. Immers, de praktijk
is dat gejaagd wordt op de eer, dat zij niet als natuurlijk resultaat van gerechte
handelingen wordt verkregen, maar op allerlei meer of minder duistere manieren
wordt verworven. De begeerte naar eer wordt met de zucht naar geld door Spiegel
op één hoop gegooid. ‘Wat is al s'werelds eer?’, d.i. de eer die de grote massa geeft,
niet anders dan de bevrediging van een droom, die bij het ontwaken vervluchtigt en
teloor gaat. Als men de eer wil kopen, d.w.z. op een bedekte manier tracht haar te
verkrijgen, is de teleurstelling groot, men verkrijgt ze niet, zelfs niet, wanneer men
een aalmoes geeft, wanneer men goed doet. Dit is een duidelijke verwijzing naar
Matth. 6:1-4. ‘Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

288
doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen
loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het
niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten,
om door mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.
Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet,
opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet,
zal het u vergelden.’ Er waren twee aspecten aan het eerbegrip: het ene is wat Hooft
zal noemen ‘de wanckelbaere roep des vollix licht als wint’ en het andere ‘het braef
gecrijs, en t'staedich lof-trompetten/Van u vernoecht gemoet, daer Deucht haer Eere
vint.’ (Zie mijn Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Zwolle, 1968. blz. 40).
Zó de inhoud van vs. 347-348. Of moeten wij het tweede vers als volgt verklaren:
want niemand, zegt men terecht, bezit de eer dan degene die haar geeft? In ieder
geval, iemand die een ander eer betoont, is voor zichzelf niet daarin geïnteresseerd,
en zijn lust zoeken is niet overspannen, maar natuurlijk.
353 In vs. 353 e.vlgg. is het thema een structuur van gevoelens die mede bepalend
is voor het aanzicht dat een periode in de geschiedenis ons biedt. Het zijn emotioneel
sterk geladen gevoelens, die zich op allerlei culturele niveaus verschillend uiten,
maar waarvan de trend toch wel algemeen is. Ideeën van onzekerheid, van
vergankelijkheid, van de kortstondigheid van het leven gingen gepaard met de
gedachte van nietswaardigheid tegenover God. Dit leidde tot tweeërlei houding,
enerzijds de nederigheid, de ootmoed, de afhankelijkheid van God, anderzijds zocht
men compensatie in zelfverheffing en de daaruit voortvloeiende hoogmoed. Coornhert
behandelt in zijn Wellevenskunste in de laatste twee hoodfstukken deze
eigenschappen, de ‘ootmoedigheyd’ en de ‘hovaardigheyd’, de eerste wortel van
alle deugden, de laatste van alle zonden. De gedachtenontwikkeling loopt bij Spiegel
en Coornhert wel parallel. Ik citeer enkele plaatsen uit de Wellevenskunste naast
die van de Hert-spiegel: ‘het al te groote behaghen zyns zelves, die hovaardicheyds
moeder is.’ (VI, IX, 7) vgl. hiermee vs. 379. De mens kent zich zelf niet, hij heeft een
‘valsche wane van zich zelf’ (VI, IX, 8). ‘Dit doet huer moedt te hoogh verhoghen’.
(VI, IX, 9). ‘Zo hebben wy ons wezen ende vermoghen niet uyt niet, dats uyt ons,
maar uyt Gode, die zelve is het eenighe wezen ende d'Almogentheyd.’ (VI, VIII, 3).
‘Want zo hy meer weldaden Gods in hem verneemt, zo hy meer zyn onwaardicheyd
kent. Hy kent zich een onnut knechte Godes, die niet van hem magh ontfanghen
ende diet hem alles gheeft dat hij heeft. Zo bevint hy God een milde ghever ende
zich zelf een arm ende behoeftigh bedelaar ende ontfangher. (VI, VIII, 31). De
kortstondigheid van 's mensen leven, de nietswaardigheid leidde tot het homo
bulla-beeld. Reeds M. Terentius Varro, Romeins geleerde, (116-27 v. Chr.)
constateerde ‘est homo bulla’, de mens is een waterbel. ‘O ghij opgeblazen blaze’
zegt Spiegel, en Coornhert wijdt er een distichon aan:
Die ydele wind blaast op die ydele blazen,
Maar windighe waan verwaant d'hovaardighe dwazen.

(VI, IX, 1).

Hoe diep deze gedachte was doorgedrongen in het culturele besef blijkt in de
schilderkunst en de emblemata. De vanitas-idee, het memento mori werden uitge-
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drukt door bellenblazende kinderen, door kinderen die speelden met de blazen van
geslachte varkens. Deze voorstellingen werden gecompleteerd door verwante
symbolen als doodshoofden, en opstijgende rook. (Men zie het hoofdstuk ‘Dood en
vergankelijkheid’ In E. de Jonghs Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van
de zeventiende eeuw. Een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Stichting
Openbaar Kunstbezit en Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen in samenwerking met
het Prins Bernhard Fonds. 1967. Verder de Catalogus van de tentoonstelling
gehouden in het Rijksmuseum Amsterdam 1976, Tot Lering en Vermaak.
Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Daarin
de Inleiding van Dr. E. de Jongh (blz. 14-28); nr. 4 Esaias Boursse, Bellenblazers,
blz. 45-47; nr. 20 Karel Dujardin, Homo Bulla, blz. 101-103; nr. 24 Barent Fabritius,
het varken op de leer. blz. 117-119; nr. 62 Jan Steen, Toneel van de wereld, blz.
237-239.
359 In dit vers worden wij eraan herinnerd dat Spiegel nog steeds bezig is met
een beschrijving van de personen die gebleven zijn in het eerste perk, gestrand
mogen wij wel zeggen. Immers, de ‘valsche schijn’ is bij de ingang van het eerste
perk gezeten en schenkt de binnenkomenden onwetendheid en dwaling. Ontdoe u
hiervan, en tevens van de waan, dat zijn ongefundeerde meningen, en van het
misverstant, dat is een onjuist begrip van morele doeleinden. De laatste twee zijn
het gevolg van de door de dronk verkregen onwetendheid en dwaling.
362 ‘Godt in u’ wil zeggen dat God in u werkt. Dit is ongetwijfeld ontleend aan
Paulus' brief aan de Filippenzen, 2:13 ‘want God is het, die om zijn welbehagen
zowel het willen als het werken in u werkt. ‘dat ghij zijt’, dat krijgt hier de klemtoon:
dát, en wordt hervat in het tweede dat zonder klemtoon.
364 Gods aard is macht, goedheid, wijsheid in absolute zin. Volgt gij die, d.w.z.
wanneer gij naar menselijke normen goed, wijs en machtig wordt (zie vs. 374), dan
hebt gij deel aan Zijn natuur en geest; onder ‘macht’ wordt hier verstaan een
toestand, waarin de mens in staat is het goede te doen. De hovaardige is dan ook
‘onmachtig’ (vgl.vs. 375).
376 Het ‘Tijdlijk Avontuijr-goett’ wijst naar het eerste perk van het Tafereel van
Cebes. Het Avontuur of de Fortuyne is daar een belangrijke figuur. Zij wordt
voorgesteld als blind, uitzinnig en doof. Zij staat op een ronde steen om haar
wispelturigheid uit te beelden. Zij geeft, de één, en ontneemt een ander haar eens
geschonken gaven.
377 De zeven hoofdzonden worden verschillend gegeven. (Zie Mnl. Wb. III, 716).
Gramschap (toorn), hovaardigheid, hatenijt (afgunst) komen er steeds in voor. Het
lijkt mij welhaast zeker dat daardoor deze eigenschappen voor Spiegel een
extra-accent hebben gekregen.
380 De ‘hóómoed’ en de ‘trotsheijt’ komen meestal als elkaars equivalent voor.
Spiegel maakt hier een nuancerend verschil. Voor hem is de ‘hóómoed’ de
zielsgesteldheid, waarbij de mens zich verheven acht boven een ander. De ‘trotsheijt’
die daaruit voortkomt uit zich in bejegeningen en daden.
381 De verzen 381 en vlgg. zijn een parafrase van een passus in het Tafereel
van Cebes. In het eerste perk dicht hij het tweede staan vrouwen ‘versiert gelijck
Hoeren.’ ‘D'een van dezen heet ‘Onbedwinghelijckheydt’ (in de Hert-spiegel zijn het
‘on-
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maat’ en ‘verquistingh’), d'andere ‘Gulsicheyt’ (Spiegel heeft ‘t'onverzaat verkiezen’),
d'andere ‘Vleyerye’ (evenzo in de Hert-spiegel). Waarom staan ze daar? ‘Sy slaen
de ghene gade die van der Fortuynen wat verkregen hebben. En wat dan? Dan
springhense uyt, ende omhelsense, ende pluymstrijckense, ende begeeren datse
by hun willen blijven, ende beloven hun een zacht ledich leven, ende vry van alle
quellagien. Indien jemant haerlieden gehoor ghevende, de wellusten aengeveert
heeft, dien dunckt een wijle tijts zoet ende gheneuchlijck te zijn die maniere van
leven, so lange als sy den Mensche ketelt, hoe wel dat inder waerheyt zulx niet is
want als hy tot hem zelven ghekomen is, zo gevoelt hy dat hy niet ghegeten heeft,
maer dat hy van haer luyden gegeten, ende zeer qualicken getracteert is geweest.’
o

(Tafereel Cebetis, blz. D 3 r ). De overeenkomst is duidelijk. Spiegel heeft de
uitdrukking van het ‘gegeten worden’ blijkbaar treffend gevonden, in de verzen 424
en 432 gebruikt hij haar opnieuw.
390 ‘Kooken-kunst’; kooken is hier keuken, lett. staat er dus de kunst die in de
keuken beoefend wordt. Wij zeggen: kook-kunst.
396 Zucht betekent hier: zuchten slaakt, kreunen en weeklagen is naar mijn
mening te sterk.
431 ‘Bedaart’ is hier een deelwoord, dus: tot rust gekomen. Men leze dan: maar
die zich eens - tot rust gekomen - van hen verwijdert. Of moeten wij lezen: eens tot
rust gekomen?
435 ‘Zelfs’ is hier voornw. bijv. gebruikt en legt nadruk op het volgende die. Wij
lezen dan: óf dié die hem dient, óf een andere vorst. Ook: óf juist die die ...
444 Waarom zegt Spiegel, dat het vorstelijk veinzen een vleierij op en top is?
Wel, daarvoor heeft hij betoogd dat de onverzadigdheid naar lust de mens een hel
is, dat is ook het geval met de vleierij, als men er goed naar kijkt. Nu drukt het
veinzen van een vorst zijn raadgevers neer tot slaven. Wat is dit anders, zo meent
Spiegel, dan het toppunt van vleierij in die zin, dat het even doemwaardig is.
447 Toen Philippus van Macedonië vermoord werd, aanvaardde de jonge
Alexander de regering. Hij kreeg terstond te maken met opstanden die hij snel
bedwong. Zo werd Thebe verwoest. Op de Isthmus, de landengte van Corinthe,
besloten de Grieken met Alexander te velde te trekken tegen de Perzen. Vele
staatslieden en wijsgeren kwamen de jonge koning hun opwachting maken. Diogenes
uit Sinope ontbrak, hoewel hij in Corinthe was. Daarop ging Alexander hem zelf
bezoeken. Hij vond hem liggende in de zon. Even ging Diogenes rechtop zitten,
geschokt door het tumult. Op Alexanders vraag wat hij voor hem kon doen,
antwoordde Diogenes: ‘Schik een weinig op, uit de zon.’ Alexander zou daarop
geantwoord hebben: ‘Waarachtig, als ik geen Alexander was, dan was ik een
Diogenes.’ (Zie Plutarchus' levensbeschrijvingen van Alexander [Den Groote] en
Cajus [Julius] Caesar. Vertaald door Dr. M.B. Mendes da Costa. Amsterdam, 1925,
blz. 24).
449 Toen Alexander voor de Ganges in India stond, en de rivier wilde oversteken,
weigerden zijn soldaten, ook na zijn herhaald aandringen. Mokkend trok hij zich
enige dagen terug in zijn tent, maar ten slotte wisten zijn vrienden en de soldaten
hem over te halen van zijn plan af te zien.
450 Zeker is het niet dat Alexander vergiftigd is. Mogelijk is het latere opsiering.
Zes
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jaar na zijn dood zou zijn moeder Olympias het verzonnen hebben om zich van een
tegenstander Iolas te ontdoen. Olympias, zowel als Alexanders vrouw, Roxane, een
Bactrische prinses, met haar kind, vielen door moordenaars hand. Uit welke bronnen
Spiegel putte is niet nauwkeurig na te gaan. Ongetwijfeld komen Plutarchus' βίοι
παράλληλοι, Parallelle Levensbeschrijvingen in aanmerking, en dan in het bijzonder
het Leven van Alexander de Grote. Veel gelezen werd de Franse vertaling van J.
Amyot, maar misschien heeft Spiegel ze in het oorspronkelijk gelezen, toen hij Grieks
kende. Maar ook Erasmus' Apophthegmata en Adagia konden dit soort gegevens
leveren. Eigenlijk doet het er niet veel toe, wij kunnen er vrijwel zeker van zijn, dat
hij zowel Plutarchus als Erasmus las. Belangrijker is hoe hij er gebruik van maakte.
Welnu, hij stelde tegenover elkaar Diogenes, de man met weinig behoeften, maar
wiens leven rustig, zonder schokken verliep (Spiegels ideaal), en Alexander de
Grote, bezeten door de begeerte de wereld te veroveren en te beheersen, met fatale
afloop voor zich en zijn naasten. Het ging om het exempel, vandaar dat Spiegel
koos voor de vergiftiging, en sprak van kinderen, hoewel Roxane slechts één kind
had.
459 Bij vs. 459 komen wij opnieuw in het Tafereel van Cebes terecht, in het eerste
perk. Degene die voortdurend beladen (bezoedeld) blijft met de irreële kijk op de
levensvragen (als in een droom), die de erfzonde, dat zijn de slechte gewoonten
die de mens van jongs af meedraagt niet afzweert, ziet de last (de moeiten en
bezwaren) van onmatigheid, van verkwisting, van vleien en onverzadigheid (naar
tijdelijke goederen) niet in hun binnenste (hij ziet de uiterlijkheden, die fraai schijnen
te zijn), waardoor hij de gevangene blijft van deze hoeren. En daarmee zijn wij weer
beland in het Tafereel van Cebes, waar de ‘Onbedwinghelijckheyd, de Gulsicheyt,
de Vleyerye’ als vrouwen ‘versiert als Hoeren’ uitgebeeld worden. En wij blijven er
tot vs. 486. De tussen liggende passus is een vrije parafrase van een gedeelte uit
het Tafereel. Hij die al het gene hij van de Fortuin heeft ontvangen vergooid heeft,
wordt gedwongen ‘deze Wijven te dienen, ende alle dingen te verdraghen ende te
lijden, ende hem oneerlijcken te draghen, ende om harent wille te doen, dingen die
hem alderschalijckst ende schandelijckste zijn: als bedrieghen, Kercken beroven,
valsche Eeden doen, Verraden, Moorden ende Straatschenden, ende andere
dezergelijcke boosheden. Maer als hun dit al faelgeert, zoo wordense der Straffen
ghelevert. ... Er zijn ook nog ‘vuyle Wyven met verscheurde klederen.’ ... ‘Die dan
die geessel heeft, wort genoemt Straffe: die 't Hooft op de knye laet hangen, dat is
droefheyd, die haer hayr uyt freckt, is katijvigheydt.’ ... Dan is er ‘Schreyinge, ende
sijn Zuster Desperatie’ (in de marge: wanhope). ‘Desen wort hy dan ghelevert, ende
met desen leeft hy in pijnen. Daer na wort hy in een ander huys des Ongelux
gheworpen, daer hy de reste sijns levens in alle ellendigheydt overbrenght: ten zy
dat hem by avonturen Berou te ghemoete komt.’ (Spiegel spreekt van ‘bezinningh’
vs. 484). ‘Als Berou hem tegen komt, zo neemtse hem uyt desen quaden, ende
geeft hem een ander opinie ende begeerten, die hem leyden sal totter waerachtiger
geleertheyt, ende oock mede alzulcke opinie, daer door hy totter misnoemder
o

o

geleertheydt komen zoude.’ (Tafereel blz. D r & v .)
489 Als de mens niet tot de waarachtige geleerdheid geraakt, ‘zo wort hy
wederomme
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van de misnoemder gheleerlheyt (Gr. ψευδοπαιδεία) verleyt. Och God! hoe groot
is dit twede perijckel. Maer hoedanich is dese valsche Geleertheydt? zeyde ick. En
ziedy niet, zeyde hy, dat ander Perck? Ja ick in trouwen seyde ick. Buyten dat perck
by den inganck staet een Vrouwe die seer fraey ende gheschickt schijnt te wesen,
die noemt de Ghemeynte ende lichtveerdighe Menschen Geleertheyt: daer zy 't
nochtans niet en is, maer valschelijcke ghenoemde Gheleertheydt. Tot dese komen
oock eerst die noch behouden sullen worden, ende totter waerachtiger geleertheydt
komen sullen.’
492 Wat Spiegel hier scherp aanzet in afkeurende zin, geeft het Tafereel neutraal
weer, al ligt de veroordeling er duidelijk in. De dialoog ontwikkelt zich zó: ‘Maer wat
Wijven zijn dat die rontom schijnen te lopen, wesende den eersten gelijck onder
welcke ghy zeyt Onbedwingelijckheydt te zijn met hare gezellinnen? Het zijn zeyde
hy de zelve. Komen die hier binnen oock? Ja sy voorwaer, maer zelden, noch niet
zo dickwils als int eerste perck. Komender dan oock d'opinien? En soudense niet,
seyde hy, want in desen blyft noch den dranck die hun bedroch gheschoncken
hadde, ende d'Onwetentheydt, ende oock daer toe t'samen met haer de zotheyt.
Want noch d'opinien, noch d'andere ghebreken en zullen van hun niet scheyden,
voor datse versmaet hebben de valsche Gheleertheydt, ende den rechten wech
inghetorden zijnde, eenen dranck ghedroncken hebben, die hun van dese dingen
purgere, ende dat alle quaden daerse mede beladen zijn, als Opinien ende
Onwetentheydt, ende alle andere ercheydt, uytgheworpen sullen hebben: want dan
sullen sy eerst behouden worden. Maer zo langhe als sy hier blijven by der valscher
Gheleertheydt, zo en sullen sy nimmermeer verlost worden, noch eenich quaet door
o

hulpe van dese leringen verdrijven.’ (Tafereel D3r .) Het Tafereel geeft het algemene
kader, Spiegel vult het in, voornamelijk met de hoofdzonden.
499 Wie bevinden zich in het tweede perk? Spiegel was het eens met wat hierover
in het Tafereel betoogd werd. ‘Het zijn de liefhebbers ende navolgers der valscher
Geleertheydt, seyde hy, bedroghen zijnde, ende meynende datse de waerachtighe
geleertheydt verkregen hebben.’ Zij worden met hun soortnamen genoemd. Hier
volgt de catalogus in het Tafereel: ‘Sommige, zeyde hy, heten Poeten, andere
Oratoren, andere Dialectici, andere Musici, andere Arithmetici, andere Geometrae,
andere Astrologi, andere Epicurei, andere Peripatetici, andere Critici, ende noch
meer andere desen niet ongelijck.’ Het is de oudste bekende volledige opsomming
van de artes liberales. (Domenico Pesce, La Tavola di Cebete, blz. 60, nt. 13, 2).
Marrou meent dat de ‘poeten’ en de ‘critici’ hier de grammatici vertegenwoordigen.
De Epicurei en de Peripatetici worden genoemd, omdat hun opvattingen wat goed
en kwaad betreft lijnrecht stonden tegenover die van Cebes. (Zie Pesce, blz. 61, nt.
13, 2). Voor Spiegel bestonden de ‘liefhebbers ende navolgers der valscher
Geleertheydt’ niet alleen uit de beoefenaren vande artes liberales. De universiteiten
waren ontstaan en de belangrijkste studierichtingen daar zouden theologie,
medicijnen en rechten worden; in vs. 498-499 staan ze voorop, en er volgt een
keuze uit de artes liberales.
502 De ware geleerdheid (kennis) is voor Cebes en voor Spiegel de kennis van
goed en kwaad, de wetenschappen zijn pseudo-geleerdheid, pseudo-kennis,
schijn-ge-
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leerdheid, valse geleerdheid, misnoemde (zogenaamde) geleerdheid, omdat ze
niets bijdragen tot de ware geleerdheid, de waarachtige geleerdheid, maar de
beoefenaren wel de indruk gaven dat zij in dezen recht van spreken hadden. Hierdoor
kon hun hovaardij tot angstwekkende hoogte stijgen. Nu was er ook tussen Cebes
en Spiegel verschil in hun verhouding tot de ware geleerdheid. Voor Cebes was het
zuiver een kwestie van menselijke inspanning. Dat was het voor Spiegel ook wel,
de mens vermocht op eigen kracht iets, maar uiteindelijk was voor hem de ware
geleerdheid ‘God-geleertheijt’, Gods kennis.
523 De Genius bij de ingang van het eerste perk - de ingang van het leven beveelt van de Onbedwingelijckheyt en de Gulsicheyt terstond te scheiden en ‘totter
misnoemder Geleertheydt’ te gaan. ‘Maer by deser beveelt hun een weynich tijdts
te blijven, ende van haer te nemen wat sy begeren, om daer mede over wech te
komen.’ ‘Wat dingen zijn 't dan die den Genius wil datse van der misnoemder
Gheleertheyt nemen zouden? Die dinghen die hun te passe mochten komen. Welcke
zijn die? Kennisse van letteren zeyde hy, ende d'andere konsten: de welcke oock
Plato seyde, den jongers int stede van eenen Breydel ofte toom te zijn, op datse
door geen ander dingen verleyt ende wech ghevoert en zouden worden. Maer ist
van node dat hy deze ontfanghe, die totter waerachtiger Gheleertheydt komen will,
oft en ist? Geen nootzakelijckheydt voorwaer dwingt hem daer toe: want al ist dat
sy wel gherieflijck ende gedienstelijck tot den leven zijn, nochtans ze en vorderen
noch en helpen sy niet tot de vermeerderinge der deucht. Zegdy dan dat sy
gheensins behulpelijck noch vorderlijck daer toe en zijn, dat wy beter ende
deuchdelijcker mannen worden? Ja, dat zegge ick, seyde hy: wantmen oock zonder
deze wel beter kan gheworden. Nochtans en zijn deze niet onnut, want ghelijckmen
somtijts door eenen Tael-man verstaet 'tgene datter gezeyt wort, ende nochtans
niet onbequaem zijn en zoude, datmen zelve beter kennisse van die sprake hadde,
al ist dat wy wat door den uytlegger verstaen hebben, diergelijcken mogen wy oock
deze konsten derven.’
526 In het midden van het derde perk is nog een perk en een poort. Het is de
woonplaats van de ‘Deuchden en de Zaligheydt’. Op een vierkante steen zit daar
de ‘Geleertheyt’ en haar dochters, de ‘waerheydt’ en de ‘Persuasie’.
535 In Matth. 18 maant Jezus de zijnen tot ootmoedigheid. De discipelen vroegen:
‘Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich,
plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert
en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet
binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het
Koninkrijk der hemelen.’ Voor Spiegel is de ootmoed - trouwens ook voor Coornhert
-, het vrij zijn van erf-zonde, van mis-verstand, van begerigheid een belangrijk
gegeven. In vs. 544 verschijnt de ‘ootmoedicheijt’ als ‘de gront van alle deuchd’ dan
ook, evenzo bij Coornhert als het op één na laatste hoofdstuk in zijn
Wellevenskunste, gevolgd door dat over de hovaardigheid.
537 Kort en kernachtig vat Spiegel naar een oude spreekwijze de zondigheid der
geleerden samen. In het Tafereel vraagt de jeugdige bezoeker aan de oude man
die het schilderij uitlegt: hebben de geleerden niet iets voor boven de anderen om
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zedelijk beter te worden? Het antwoord: ‘Hoe zouden sy, zeyde hy, beter zijn dan
d'andere, aengezien dat het blijckt datse niet min quaet gevoelen en hebben van
die goede ende quade dingen dan andere Menschen, ende datse noch met
alderhande gebreken bevangen zijn? Want men kan wel kennisse van Letteren
hebben, en alle konsten kunnen, ende nochtans even wel eenen Dronckaert zijn,
ongetempert, gierich, overlastich, een Verrader, ja oock ten lesten buyten zinnen
zijn. Vele zietmer voorwaer alzulx te zijn. Wat voordeel hebben deze dan, seyde
hy, van hunder gheleertheyd, om deuchdelijcke mannen te worden?’ (Tafereel,
o

D6v ).
541 Wie zijn ‘de wel bedachten’? Dat vertelt ons het Tafereel. De ‘opinien’ brengen
de mensen uit het eerste perk rechtstreeks naar de ‘waerachtige geleertheydt’, dat
is mogelijk, wanneer zij zich ontworstelen aan de invloed van de Seductio en van
de ‘Onbedwinghelijckheydt’ en ‘Gulsicheydt’. Maar zij komen ook tot de geleerden
in het tweede perk, wanneer tot hen ‘Berou komt, ende datse zekerlijcken geloven,
dat sy niet de waerachtige, maer de valsche ende misnoemde geleertheydt
verkreghen hebben, vander welcken sy in dwalingen gebrocht worden: ende
bekennen, datse in alzulcken staet blijvende, niet zalich noch behouden en zullen
o

kunnen geworden.’ (Tafereel, D7r ). De Griekse tekst heeft μετάνοια en μεταμέλεια,
de vertaling ‘Berou’, Spiegel gebruikt in die zin ‘bezinning’. Volgens Pesce is er
sprake van een radicale verandering van gedachten, van een diep berouw ten
opzichte van het leven in het verleden, en een vernieuwing van dat in de toekomst,
hij vertaalt ‘Conversione’.
544 Wat is ‘s'mensen onmacht dwaas’? Spiegel redeneert zó: ‘schierrijk’, dat is
degene die bedachtzaam overlegt, die is alleen wijs en heeft een juiste kennis, als
hij God volgende ‘alle dingh ten besten keert’, d.i. als hij de dingen aanvaardt zoals
ze in de goddelijke voorzienigheid zijn vastgesteld en waarvan hij gelooft dat ze
uiteindelijk strekken tot zijn voordeel, ook al lijken ze daarmee aanvankelijk in strijd.
Daartoe geeft formele wetenschap wel steun, niet aan degene die zich hovaardig
op zijn kennis voorstaat, maar aan degene die zuiver oordeelt, en door wetenschap
en kennis streeft naar wijsheid. Het fundament van die wijsheid is enerzijds ‘Goods
wijze goedicheijt’, d.i. Gods goedgunstigheid tegenover de mens (God is lankmoedig,
Hij verdraagt de mens ondanks zijn fouten) anderzijds ‘s'Menschen onmacht dwaas,
die tott ootmoedicheijt ... u brenght’. Welnu, de ‘onmacht dwaas’ is de wijsheid dezer
wereld. Als repoussoir kan dienen 1 Cor. 3:18 - 19 ‘Laat niemand zichzelf misleiden!
Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te
worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God.’ Ootmoedigheid is
de ‘gront van alle deuchd’, hetgeen parallel loopt met Coornherts ‘alder dueghden’
wortel. (Wellevensk. VI, VIII, 1). Coornhert omschrijft haar als volgt. ‘Deze is een
rechtmatighe vernederinghe zyns zelfs onder Gode ende menschen vermids ware
kennisse van eyghen onwaardicheyd. Men maght oock zegghen te wezen een
matighe verachtinghe zyns zelfs doort aanmercken van eyghen snoodheyd ende
Godes grootheyd.’ (Wellevensk. VI, 1-2). Ik citeer nog enkele plaatsen die zeker
ook Spiegels gedachtengang weerspiegelen. ‘Magh oock iemand lydzaam zyn
zonder ootmoedicheyd? Danckbaar zyn zonder ootmoedicheyd? Of een vruchtbare
boom zyn zonder gheplant te wezen in dit dal (over-
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vloeyende van Hemelsche douwe) van die nedere, diepe, heylighe ende veylighe
ootmoedicheyd? Gheenssins. zo weidt wysheyd met alle d'andere scharen der
dueghden den kleynen, verachten ende inghezonckenen hertghens mildelyck
ghegheven vanden hooghen liefhebber alder nederen zielen.’ (Wellevensk. VI, VIII,
14). ‘Dan kent hy meer ende meer inde Godlycke grootheyd zyn zelfs kleynheyd,
inde Godlycke wysheyd zyn zotheyd, int Godlycke wezen ende ghoedheyd zyn
ydelheyd ende quaadheyd. ...’ (Wellevensk. VI, VIII, 38). ‘In zodanighe state
gheraackt deze ootmoedighe mensche tot het uyterste eynde daar toe de ware
ootmoedicheyd is streckende, te weten tot ware, willighe ende stadighe
ghehoorzaamheyd Godes, wiens wille ende ghebieden zy den mensche willigh,
begheerlyck ende onderdanighlyck onderworpt met alle zynre zielen krachten.’
(Wellevensk. VI, VIII, 39). Wat verhindert de ootmoedigheid? Het zijn de steeds in
de Hert-spiegel terugkerende beletselen: ‘qua wennis’, het gewend raken aan het
kwaad, ‘dwaalbaar mis-verstant’, de op onjuiste argumenten berustende
oordeelvelling die dwaling in zich draagt, en ‘achteloosheijts schennis’, het verderf
aangericht door achteloos handelen, d.w.z. handelen (in woord en daad), waarbij
men niet op de gevolgen let.
552 Democritus van Abdera (ongeveer 460 - 360) is vooral bekend door zijn
atoomleer; hij nam die van Leucippus over en werkte haar verder uit. Zijn metafysica
was streng materialistisch, zijn ethica echter niet. Het bezit van tijdelijke goederen
had voor hem geen waarde voor een gelukkig leven. Nu is het bekend dat de meeste
mensen - ook Democritus' tijdgenoten - dit oordeel niet onderschrijven. Deze houding
kon bij hem geen genade vinden. Montaigne zegt: ‘Hij vond de menselijke situatie
ijdel en dwaas, vandaar dat hij zich niet tussen de mensen bewoog dan met een
spottend gezicht”, lachend. Heraclitus, medelijden hebbend met onze situatie, liep
rond met een bedroefd gezicht, de ogen vol tranen.’ Dan citeert Montaigne twee
verzen uit Juvenalis' tiende satire, die Hooft zó vertaalt:
Vindtghe dat nu wel goedt, dat d'een van bejde de wijsen
Loegh al zoo ras hij maer zijn voet wtsette ter deure:
En wederom dat d'ander en kon zijn schreyen niet houden?
(Gedichten van P.C. Hooft. Ed. Sloett.Dl.I.Amsterdam, 1899. blz. 213)

Zijn de Essais van Montaigne [in dit geval Livre I, chapitre L, Ed. Maurice Rat,
Classiques Garnier] de bron voor Spiegel geweest? Of de satiren van Juvenalis?
Beide zijn mogelijk, maar even goed kan hij zijn kennis ergens anders hebben
opgedaan. De lachende filosoof en de schreiende waren gemeengoed in de
renaissance.
555 Socrates was de held van de renaissance-moralisten. Zijn dictum: ik weet
dat ik niets weet werd veel geciteerd. In het laatste hoofdstuk van zijn
Wellevenskunste spreekt Coornhert over de ‘hovaardicheyd;, de wortel aller zonden.
Hij betoogt: men zou nog enigszins kunnen aanvaarden, dat iemand die door grote
vlijt en oefening tot geleerdheid is gekomen, zich daarop voorstond. Hij vervolgt:
‘Doch is deze roem oock noch niet dan een kindische ende spotwaardighe zotheyd.
Want houdt de mensch zyn wysheyd ende konst teghen de Godheyd, wat zalt meer
schijnen, ja wezen, dan onwetende dwaasheyd? Daar teghen hadde Socrates zyn
wys-

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

296
heyd overweghen, die niet jeghenstaande hy voor de wyste mensche was gheacht,
des niet te min zeyde: dat weet ick, dat ick niet en wete. (Wellevensk. VI, IX, 11).
557 Voor Cebes' houding tegenover de schoolgeleerdheid zie men de aantekening
bij vs. 537.
Epictetus (ongeveer 60-140 n. Chr.) was geboren in Hierapolis in Klein-Azië. Hij
was slaaf, maar werd vrij gelaten. Om in zijn onderhoud te voorzien gaf hij lessen
in filosofie. Zelf heeft hij niets geschreven, maar zijn leerling, de historicus Arrianus,
heeft deze opgetekend. Zijn belangrijkste ‘geschrift’ was het Handboekje der Moraal,
Door Marc. Ant. Gillis vertaald als Epictetus Hantboexken oft Poniaert, vaak tezamen
met Cebetis Tafereel gedrukt, o.a. in 1615 Voor Cornelis Dirxzoon Kool,
boeckverkoper in Sint-Jans-straet. Zijn stoïsche leer is een leer van de eenvoud,
van weinig behoeften, van afkeer van ‘hoverdye ende beroemelickheyt’ zoals in de
korte levensbeschrijving die het boekje voorafgaat wordt opgemerkt. Enkele van
zijn uitspraken: ‘En wilt u niet verheffen om die weerdicheyt, ende excellentie van
eenigh dinck dat u niet toebehoort.’ (het sesde kapittel). ‘Begeert ghy de Philosophie
oft wijsheyd te verkrijghen? soo moet ghy u terstondt bereyden om begheckt te
worden, ende van velen berispt te zijn, die zeggen zullen: Ziet ons dezen Philosophe:
ende waer om is hy doch zo hoveerdich? Maer ghy en wilt niet hoveerdich zijn, maer
aenhangt ende houdt u aen 'tgene dat u 'tbest dunckt te zijn, ghelijck oft ghy van
Godt in dien staet ghestelt waert.’ (het XIIIj. kap.).
‘Ist dat u wordt gebootschapt dat iemandt yet quaets van u zeydt, ende u
diffameert, en wilt u daer af niet ontschuldigen, maer antwoordt, dat de zelve niet
en weet wat quaet datter noch meer in u verborgen is, anders en zoude hy dat niet
allene van u zegghen.’ (het XXiij. kap.). ‘In de ghemeyne t'samensprekinghen, en
wilt niet te vele verhalen uwe perijckelen, noch u beroemen van uwe wercken ende
feyten, denkende dat een ander niet zo gaerne hoort 'tgene dat ghy ghedaen hebt,
oft dat u gheschiet is, ghelijck als ghy 't gaerne vertelt,’ (het XXiiij. kap.). De werkelijke
filosoof herkent men aan zijn daden niet aan zijn woorden; als gij in staat bent tot
filosofische oefeningen, dan zult gij u daarop niet beroemen. ‘Als iemant glorieert
om dat hy Chrisippus boecken verstaen ende uytleggen kan, so zegt ghy by u zelven,
en hadde Chrisippus niet duyster geschreven, desen Mensche en zoude niet hebben
om te glorieren.’ (het XXXjkap.) Deze citaten laten zien dat iedere verheffing op
kennis Epictetus vreemd was, en dat hij streefde naar zelfkennis.
‘een fransman Van den Bergh’, Michel de Montaigne, (1533-1592) schreef in zijn
‘librairie’ - wij zouden zeggen bibliotheek -, het vertrek boven in zijn toren, zijn Essais.
Ter inleiding hiervan zegt hij tegen de lezer: ‘Ainsi, lecteur, je suis moy-mesmes la
matiere de mon livre: ce n'est pas raison que tu employes ton loisir en un subject
si frivole et si vain.’ ‘Un object si frivole et si vain’, zó is de mens. In zijn Apologie
de Raimond Sebon haalt hij die mens van zijn voetstuk waarop deze zich zelf heeft
geplaatst, stelt hem tegenover hemel en aarde, tegenover zijn mede-schepselen,
de dieren, en overal moet hij het afleggen. Zelfs de rede waarop hij zich zó voorstaat,
verkruimelt in het analyserend vermogen van Montaigne. Het zou te ver voeren te
citeren, men leze zelf. Wat is ‘school-geleert-

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

297
heijt.’ Onverwerkte kennis, een hoofd vol weten dat tot niets dient. Kennis moet de
mens vormen, hem leren denken, zijn oordeelskracht scherpen, hem beter maken.
Wat ziet men gebeuren? Kennis maakt de mensen trots en verwaand, het is alsof
ze een slag van een molenwiek hebben gehad. Ze hebben een uitgebreid theologisch
arsenaal, maar er wordt niet uit geput voor de praktijk. Ze zijn als de geletterden die
prachtig weten te vertellen over de moeilijkheden van Odysseus, maar hun eigen
niet kennen. Zij pronken met de geleerdheid van anderen, maar ze moeten die tot
eigen onvervreemdbaar bezit maken. Alle wetenschap is schadelijk, als zij niet
gepaard gaat met de kennis van het goede. Zó oordeelt Montaigne in zijn essai Du
Pedantisme. Spiegel onderschreef deze visie volkomen, vs. 490-515 getuigt ervan.
Vooral de godsdienstige twisten zitten hem hoog, eveneens het meegaan met de
door hem funest geachte wijsgerige principes van Aristoteles. De juridische
spilsvondigheden, het blijven vasthouden aan de uitspraken van Galenus op medisch
gebied in plaats van natuurlijk onderzoek, worden door zijn anathema getroffen.

Aantekeningen bij Euterpe
2 Pegasus was in de Griekse mythologie een gevleugeld paard dat de bliksem en
donder van Zeus vervoerde. Het was geboren uit de romp van de stervende Medusa,
toen Perseus haar het hoofd had afgeslagen. Eens drinkend uit de bron Peirene bij
Corinthe werd het gevangen en getemd door Bellerophon met behulp van Athene
of Poseidon. Het hielp hem in zijn strijd tegen de chimaera en tegen de Amazonen.
Maar toen Bellerophon naar de hemel wilde opstijgen, wierp het hem af. Pegasus
zou met zijn hoef vele bronnen hebben geslagen, zo de hippokrene, hoefslagbron,
hengstebron, waaruit een dronk inspiratie verleende. In de oudheid kwam Pegasus
niet voor als ‘dichter-paard’, dat is het veel later geworden. Zo gebruikt Spiegel het
in ieder geval.
37 Het ‘gevoel’ is hier niet de tastzin, maar innerlijke gewaarwording.
50 De vijgeboom en tamme kastanje zijn beide bomen uit zuidelijker streken. De
vijgeboom moet een plaats, beschut tegen noordenwinden, hebben. Van deze
bomen worden de vruchten nauwelijks rijp. Daarop slaat de mededeling te vroegh
van kinde scheeden. De uitdrukking betekent letterlijk een te vroege geboorte van
een kind, hier overgebracht op de vruchten van vijg en kastanje; te vroegh van kinde
scheeden wil dus in dit geval zeggen, dat de vruchten van deze bomen niet tot volle
rijpheid komen.
58 Met ‘ter halve wech’ wijst Spiegel naar zijn voorgenomen plan om naar
Ruijschesteijn te wandelen. Zijn eigen tuin lag blijkbaar halverwege dit buiten.
59 Bij ‘T'muse-tooren-hof’ geert Vlaming de volgende verklaring: ‘de gevlochte
lindeboom ... stondt op denzelve grondt met het achtkante speelhuis ...’ Ik zie deze
passus heel anders: Spiegel heeft in zijn tuin drie ‘schuil-mogelijkheden’: 1. de
lindeboom als een prieel (vs.9); 2. een overhuivende wingerd (vs.10); 3. het
‘musetooren-hof.’ Dit laatste is een gebouwtje beneden vierkant, de eerste verdieping
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achthoekig, daarop een ronde koepel met een trans. ‘Op eenen grondt’ wil zeggen:
op hetzelfde fundament. Vlaming denkt bij ‘hof’ aan een tuin, m.i. betekent
‘muse-tooren-hof’ de toren waar de muzen hof houden, d.w.z. waar gedicht wordt.
65 ‘De zwarte harlem-meer’ = de donkere Haarlemmer meer; ‘donker’, omdat het
diep en groot van oppervlak was. De zon wierp glinsteringen op het water.
77 Het verhaal van Arion komt uit de Historiën van de Griekse geschiedschrijver
Herodotus (ongev. 484-425 v. Chr.), uit bk. I, 24. Opmerkelijk is dat Spiegel het
verandert, mooier maakt, zou men kunnen zeggen. Hij laat Arion zingen op de dolfijn,
bij Herodotus gebeurt dat op het schip. Zó vertelt deze het. Arion was een zanger
van het eiland Lesbos afkomstig, maar hij verbleef meestentijds in Corinthe aan het
hof van de tiran Periander (ongev. 600). Nadat hij op een reis - blijkbaar een kunstreis
- door Groot Griekenland: Zuid-Italië en Sicilië veel geld verdiend had, wenste hij
naar huis terug te keren vanuit de havenstad Tarente. Nu stelde hij alleen in
Corinthische zeelieden vertrouwen. Het viel hem niet moeilijk om een schip te vinden
dat aan zijn eisen beantwoordde. Maar eenmaal in volle zee besloot de bemanning
zich meester te maken van zijn schatten, en hem overboord te zetten. Arion smeekte
hen zijn leven te sparen in ruil voor zijn geld. Zij echter eisten dat hij zichzelf zou
doden, dan kon hij een begrafenis aan land krijgen, of de dood in het water. Daarop
verzocht hij nog een keer te mogen zingen, wat hem werd toegestaan, de
zeevarenden wilden de beroemdste zanger wel eens horen. Hij kleedde zich in zijn
zangers-kostuum, zong een hymne en stortte zich in zee. Het schip zette zijn reis
voort. Maar een dolfijn ving Arion op en nam hem op zijn rug, en zette hem aan het
uiterste zuidpuntje van de Peloponnesus aan land. Vandaar reisde hij door naar
Cortinthe. Periander vond het een vreemd verhaal en hield de zanger verborgen.
Toen het schip aankwam vroeg hij de zeelieden, of ze berichten over Arion hadden.
Die hadden ze in Tarente ontmoet, en hij maakte het goed. Daarop verscheen deze
in zijn gala-kostuum, zoals ze hem het laatst hadden gezien. Hun misdrijf was
daarmee bewezen. Waarom heeft Spiegel het verhaal gewijzigd? Blijkbaar om de
pointe beter te laten uitkomen. De pointe: nadruk leggen op de vastheid van gemoed
van iemand die zich verblijdt in het volle vertrouwen dat hij stelt in God en de deugd
en daardoor in staat is te zingen temidden van zoveel onzekerheden: rondom de
zee, zittend op de wankele rug van een vis, een vijandelijk schip nabij. Natuurlijk
blijft de mogelijkheid dat Spiegel het verhaal zoals hij het geeft, ontleend heeft.
85 Het ‘geleent zijn’ van alle bezit, was een algemeen gevoelen voortkomend uit
de kortstondigheid van het leven, de dreiging van ziekte en dood. Ook bij Coornhert
vinden wij dit gegeven, o.a. in ‘Vande Ghelyckmoedicheyd’: ‘Overvalt hem een
vlieghende storm des teghenheyds in bloedt of in have, zo dat hem ghezondheyd
of ryckdom werdt benomen, hy weet dat hem benomen werdt, niet dat zyn
eyghendom was, maar dat den Leenheer toe behoort ende hy te leen bezat. Hy
bezat het als een schipper zijn vracht, om dat den eyghenaar weder te leveren.’
(Wellevensk. (V, V, 16, zie hier verder). Men vergelijke ook de aantekeningen bij
bk. VI, 13, behalve de daar genoemde passus bij Plato, is eveneens relevant De
Staat, X, 603e.
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Titelprent van de eerste uitgave van de Hert-spiegel in 1614. Een primitief plaatje, maar het
geeft het essentiële weer: Arion zittend op een dolfijn, en spelend. Het komt ook - vergroot
- voor in het hs. in de K.B. Den Haag. Foto: K.B. Den Haag

89 ‘Hier’ moet wel slaan op de plaats voor het orgel waar hij zich bevindt, hij weet
dat op de ene deur aan de binnenkant Plato's hol geschilderd was. In bk. III heeft
Spiegel dat uitvoerig behandeld.
91 Hoe weinig mensen kennen zichzelf daarin geleid door het wegen der rede.
Wat is zelfkennis voor Spiegel? Zelfkennis, zo zou hij antwoorden, is de kennis van
de krachten van de eigen ziel en de relatie die er bestaat tussen de delen.
Hoe weinig mensen slaan met hulp van het wegen der rede ‘der dinghen heijl’
gade. Er zijn dingen die slechts schijn-heil aanbrengen: geld, eer, staat, wellust,
wraak; er is één ding dat leidt naar het echte heil, kennis der waarheid.
92 De terminologie in dit vers: ‘beeld en willoos’ is genomen uit het arsenaal van
mystieke ervaring. Zo lezen wij in Ruusbroecs Van. VIJ. Trappen in den Graed der
Gheesteleker Minnen ‘Wi moeten sterven den sunden, selen wi Gode leven; wi
moeten onverbeelt sijn ende onghehouden van lieve ende van leede, selen wi dat
rike Gods sien. Onse herte ende onse begheerte moet ghesloten sijn vore erdsche
dinghe, ende Gode gheopent ende eeweghen dinghen.’ (Jan van Ruusbroec,
Werken, Naar het Standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het
Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen. Dl III, blz. 254, bewerkt door Prof. Dr. L.
Reypens S.J. en M. Schurmans S.J., Tielt, 1947). De bewerkers verklaren
‘onverbeelt’ als ‘niet gehinderd door van God afleidende gedachten of
genegenheden’, en ‘onghehouden, niet gehinderd.’ In de Die Geestelike Brulocht
onderscheidt Ruusbroec drie fasen: het werkend leven, het God-begeerend leven,
en het God-schouwend leven. Voor het eerste is de ootmoed de grondslag. Ootmoed
baart gehoor-
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zaamheid, en die verloochening. ‘Ute deser ghehoorsamheit comt/vertijnghe [des]
eyghens willens ende eyghen goetdunckens. Want niemen en mach sijns willen
vertijen in allen dinghen in eens anders wille dan die ghehoorsaem mensce, al
machmen die uutwendighe werke werken ende eyghens willen bliven. Vertijinghe
eyghens willen doet den mensce leven sonder verkiesen dit ochte dat, in doene
ochte in latene ... ende des menschen wille wert met Gods wille soe één, dat hi niet
anders ghewillen en can noch begheren. Dese hevet ute-ghedaen den ouden
mensche, ende aen-ghedaen den nuwen die [o]-vernuwet es ende ghemaect naden
liefsten wille Gods.’ (als hiervoor, Dl. 1, blz. 124-125). Het is mogelijk dat Spiegel
de werken van Ruusbroec gekend heeft, hij kan dit soort denkbeelden echter ook
elders ontleend hebben.
98 Voor Plato's hol zie men bk. III en de Inleiding. Voor Kebes Tafereel bk. VI en
de Inleiding.
105 De hier genoemde negatieve eigenschappen zijn de hoofdzonden, zoals die
in de katholieke catechismus voorkomen, alleen zou men in plaats van trots, toornig
of gramstorig verwachten.
109 Bij de pijn die tot nadenken stemt refereert Spiegel ongetwijfeld aan een
passus in het hoofdstuk Vande Pyne uit Coornherts Wellevenskunste. ‘Maar wie
weet niet dat vele dronckerts, ghulzighers ende hoereerders wel zouden moghen
(zo zy wilden) vermyden die zware ende schandelycke zieckten, pynen ende smerten
die zy door huer moetwilligh zuypen, vreten ende hoereren zich zelfs opten halze
halen? Alle zodanighe hebben niet alleen pyne inden lichame, maar oock
noodzakelyke droefheyd inden ghemoede. Want dees pyne is zondelyck ende
schuldigh, daar uyt komt het onvermydelyck trueren, knaghen ende wroeghen over
zulcke huere zonden, welcker rechtvaardighe straf inden lichame oock verzelt ende
verzwaart werdt met de droefheyd des ghemoeds.’ (Wellevensk. IV, VI, 12-13).
115 In Joh. 8 spreekt Jezus op zeer zelfbewuste wijze over zichzelf als ‘het licht
der wereld’. Door het verzet der Farizeeën komt Hij tot steeds scherper formuleringen.
Maar Hij hernam: ‘Gij zijt van beneden, Ik ben van boven, Gij zijt van deze wereld,
Ik ben niet van deze wereld. Daarom zei ik U, dat gij in uw zonden zult sterven, want
als gij niet gelooft dat Ik ben, zult gij in uw zonden sterven’ (Joh. 8:23-24).
Ez zo komt Hij tot de uitspraak, dat ieder die de zonde doet, ‘der sonden
dienstknecht’ is. (Joh. 8:23-24, en 34; zie verder de aant. bij vs. 118). De knecht
der zonden, of zoals de moderne bijbelvertalingen zeggen, de slaaf der zonden te
zijn, geeft de mensen de overtuiging dat zij niet anders kunnen, dat zij gedoemd
zijn te zondigen, of liever dat hun handelen in overeenstemming is met de natuur,
en er dus geen sprake is van zondigen. Het kleeft aan de natuur, en wij gaan dus
vrijuit. Dat zij daarmede indirect God de schuld geven van hun tekortkomingen, komt
niet bij hen op. Evenmin dat zij door God gered kunnen worden. Dat verwijzen zij
naar het rijk der hersenschimmen.
118 De Farizeeën geloofden niet in Jezus, er waren ook joden die dat wel deden.
‘Tot de Joden dan die in Hem geloofden, zei Jezus: “Indien gij trouw blijft aan mijn
woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de
waarheid zal u vrijmaken,” Men wierp op: “Wij zijn van Abrahams geslacht en
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nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt Gij dan zeggen: gij zult vrij worden?” Jezus
antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: alwie zonde doet, is slaaf van de zonde,
en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis. De Zoon blijft voor eeuwig. Als de Zoon
u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.”’ (Joh. 8:31-36).
De christelijke leer, het fundament van Spiegels overtuiging, komt hier tot haar
recht, terwijl van ter zijde het Tafereel van Kebes meespreekt in de vaststelling, dat
kennis der waarheid leidt naar het echte heil. Parallel met de ‘waarheijt’ die bevrijdt,
loopt het herboren worden door Christus, immers Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de
waarheid, en het leven.’ (Joh. 14:6). Zij die Christus volgen worden tegenover de
heidenen gesteld, die vervreemd zijn van het leven Gods door onwetendheid en
door zonde. ‘Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen! Want gij hebt van Hem
gehoord en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is: dat gij de oude
mens van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke
begeerten, moet afleggen en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen. Bekleedt
u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid
en heiligheid.’ (Ef. 4:20-24) Beide perikopen hebben dezelfde strekking: het
zondenvrij worden. In zijn verwijzing ernaar in vs. 118 verbindt Spiegel de delen
door het gelijk stellende of.
125 Spiegel gebruikt ‘bezinningh’ voor het woord ‘berou’ dat in het Tafereel in
deze situatie voorkomt, het Grieks heeft μετἁνοια en μεταμἐλεια. In ieder geval wordt
een radicale ommekeer van inzicht aangeduid. Spiegel noemt het de ‘eerste trap’.
Hij gebruikt het beeld van de dwaalweg die door de bezinning wordt verlaten voor
een beter pad, dat eerst moeilijk begaanbaar leek, maar vlak blijkt te zijn. Het is een
beeld, men moet het niet transponeren naar het Tafereel, de opklim daar komt later
naar hogere regionen, naar het derde perk. De bezinning leert de aversie kennen,
die men krijgt van het zoeken van lust, en zij leert de beoefening van de tem-lust,
het temmen, het beheersen van de lust, opdat deze de natuurlijke norm niet
overschrijdt. In het Tafereel vinden wij het zó: iemand die blijft in de poel van verderf,
leeft in ellendigheid, ‘ten zy dat hem by avonturen Berou te ghemoete komt.’ Wat
gebeurter dan? ‘Als Berou hem tegen komt, zo neemtse hem uyt desen quaden,
ende geeft hem een ander opinie ende begeerten, die hem leyden sal totter
waerachtiger geleertheyt, ende oock mede alzulcke opinie, daer door hy totter
vo

misnoemder geleertheyt komen zoude.’ (Tafereel, D2 ). Spiegel laat de bezinning
de verderfelijkheid van de in vs. 105 genoemde hoofdzonden tonen en de remedie.
137 De ootmoedicheijt of nederigheid is de christelijke deugd bij uitstek. Coornhert
noemt haar ‘alder dueghden’ wortel. Hij, zowel als Spiegel voegen het bijv.nw. ‘waar’
toe, want er is ook een pseudo-ootmoed. De ootmoedige, zegt Coornhert, weet van
zichzelf meer kwaad dan hij de ‘aldersnoodste’ toeschrijft. ‘Zo en doet niet de
hovaardighe ootmoedicheyd, ick meyn die schyndueghd of Hipocrizie. Want deze
haar zelf inwendelyck hoogh acht boven allen anderen, zoeckt eer in haar
vernederinghe onder allen anderen, ende scheld haar zelve argher dan allen
anderen, om gheprezen te worden van alle anderen. (Wellevensk. VI, VIII, 20). Voor
Ruusbroec is de ootmoed de 'moeder der deugden; of ‘een fundament alre doechde’
(zie de aant. bij vs. 92 van dit boek).
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143 ‘Dróómerij’ wordt meestal in geringschattende zin gebruikt. Dromen hebben
iets irreëels, de beelden van de nacht vervluchtigen bij het wakker worden. Ze zijn
van generlei waarde.
145 Gierigheid (= begerigheid) en mildheid zijn elkaars tegenpolen. Coornhert en
Spiegel maken ernst met hun ethische beginselen. Geen eigenschap - naast de
hovaardigheid, beide behorend tot de hoofdzonden - wordt door Coornhert in zo
schrille negatieve kleuren afgeschilderd als de begerigheid. ‘Laat nu na de mildheyd
hier voortkomen de maghere, hongherighe, onverzadelycke ende arme ghiericheyd,
een bejaaghstere des schandelycken ghewins ende een afgrond vant onnutte gheld,
die doort veel verkryghen meer begheert, ende doort meer begheren meer ghebreck
heeft.’ Alle begeerte boven nooddruft is onrechtvaardig, zo betoogt Coornhert, want
niemand komt van nature meer toe dan wat hij strikt nodig heeft, bovendien, wordt
alles daar boven aan anderen onthouden. ‘Nemmermeer is een ghierigh herte
vernoeght, ten heeft oock nemmermeer ghenoeght. ... Des ghierighen kisten moghen
met gheld, maar zyn herte met gheene ryckdommen vervult worden ... Zo is de
ghierighe altyd ghebrekigh, ydel, behoeftigh en arm,’ (Wellevensk. IV, XII,
achtereenvolgens 1, 14, 15 en 16). Hoe anders wordt de mildheid voorgesteld.
Mildheid maakt niet rijk aan goederen, want die deelt de milddadige uit, maar maakt
rijk tegenover God. ‘Lieve, wat zal God zegghen totten hovaardighen rycken luyden,
die van Ghode alle huer have ende zo vele verghulden ende zilveren vaten
ontfanghen hebbende, de zelve niet en besteden tot vullinghe vande ydele vaatgens
der hongherighe armen, om vrienden te maken vande schat des boosheyds? Des
boosheyds, zegghe ick, omdat huer boze ondanckbaarheyd die schatten, hem van
Gode tot mildheyds oeffeninghe verleent, zo booslyck mesbruycken.’ (Wellevensk
IV, XI, 15) Mildheid maakt ook rijk tegenover de medemensen. ‘Want de mildheyd
is eenrehande rechtvaardicheyd die eyghen have anderen schenckt tot ander luyder
nut of lust. Het is, zegghe ick, een gherechticheyd, welx lust is ander luyden met
raad of met daad om niet te helpen.’ (Wellevensk. IV, XI, 6). Die rechtvaardigheid
heeft twee oorzaken. ‘D'een is de wet der naturen. Die is in alle redelyck mensche
ende die is een born van alle menschelycke rechtvaardicheyd ende wetten. Deze
ghebied elcken eenen anderen te doen zo hy wilde dat anderen hem deden; wat
mensche, spys, kleed of ander noodurft ghebreck hebbende, en zoude niet wel
willen dat een ander die zulx overvloedigh hadde, met zyn overvloet zyn ghebreck
stopte? Dit doet de mildheyd inden milden. ... Hier inne volbrengt de mildheyd dan
der naturen wet ende handelt rechtvaardelyck. (Wellevensk. IV, XI, 7, 8). De Mildheid
‘doett God gelijken’. Deze uitdrukking krijgt haar betekenis in de idee van de
correspondentie-niveaus. Zoals God de goede gever is van alles, zo is de milddadige
dat op menselijk niveau. In zoverre gelijkt hij op God.
156 Voor dit vers zie men de aanteking bij vs. 118. ‘In zijn woorden blijven’ wil
zeggen: aan zijn woorden en de zin ervan geloven, er vertrouwen in hebben.
157 Spiegel kent de bijbel. Feilloos weet hij teksten toe te passen en in stelling
te brengen daar waar ze kunnen functioneren. De gedachten van Matth. 7:13-23
kwamen geheel overeen met zijn visie. De enge poort en de nauwe weg, die naar
het leven
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leiden, naar het heil, zoals Spiegel zegt, en de wijde poort en de brede weg die naar
het verderf voeren. Direct na de verwijzing naar een bijbelplaats in vs. 157 wendt
hij zich naar het Tafereel van Kebes, waar de zoeker van het heil geconfronteerd
wordt met een weg die steil en nauw is, moeilijk om te gaan. Hier, waar het erop
aan komt, bezwijken de meeste mensen. Jezus stelt het duidelijk: weinigen vinden
de goede weg. (Matth. 7:14). Ook dat was een gedachte die Spiegel aansprak. Zijn
ervaring zegt hem hoeveel ‘naam-Christens’ er zijn, en met overtuiging citeert hij
uit Matth. 7. ‘Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk
der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen
op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en
hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen
gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat
weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!’ (Matth. 7:21-23).
163 Spiegel keert zich hier tegen uitspraken van de horen-zeggen-school, tegen
ijdele woordenpraal, het komt aan op het doen, het beleven. De figuren van het
tweede perk van Kebes Tafereel lijden aan dit euvel: dichters, filosofen: peripatetici,
epicureï, geleerden: astrologi, dialectici, zij discussiëren, maar zij zijn door de
omheining met daar geposteerd Fucata Eruditio, d.i. bedrieglijke geleerdheid
binnengekomen. Zij gaan niet verder en blijven verstoken van de waarheid en dus
van het heil. Vs. 166 gaat daar op door. ‘Ghij kent’, gij weet veel. maar het is kennis
zonder achtergrond, het is dorre kennis, die niet naar het heil leidt. Het juiste begrip,
het juiste inzicht ontbreekt tot dit laatste, als ge niet de innerlijke drang voelt het te
bereiken.
167 Men kan dit vers op tweeërlei wijze verklaren:
a. indien de bezinning kracht heeft - indien dat zo is - dan laat die de mens niet
leech, niet werkeloos;
b. indien de bezinning eens kracht in de ziel gekregen heeft, dan laat die de mens
niet werkeloos. De tweede interpretatie lijkt mij de juiste. Voor Spiegel hád de
bezinning kracht, zij was de eerste hefboom voor een heil-gericht leven. Het resultaat
is: ‘Hij treet de wech na Heijl in ...’.
168 Wat nu volgt draagt heel duidelijk het stempel van het Tafereel van Kebes.
Wie zich niet los maakt van de ‘valsche geleerdheid’ zal nooit verlost worden. De
dialoog ontwikkelt zich dan zó. ‘Welck is dan de wech die totter waerachtiger
gheleertheydt brengt? En ziedy niet zeyde hy, de hoge plaetse, die van niemanden
bewoont ende een wildernisse schijnt te zijn? Ja, ick ziese. Zo ziedy dan oock een
kleyn deurken, ende eenen Wech voor de deure, zeer luttel ende van weynich
betreden, als die steyl, hert ende afbrekich schijnt te zijn. Ick ziet zeer wel, zeyde
ick. Daer ziedy oock eenen hogen heuvel, ende enen engen toe-pat, op beyde
zyden sere diepe af gebroken: Alzo ick zie.
Dit is dan, seyde hy, den wech die totter waerachtiger Gheleertheyt leydt. Ende
int aenschouwen, zeyde ick, is hy voorwaer seer steyl ende hoghe. Ziedy dan oock
bovenwaerts neffens den heuvel die grote Rotse seer hoghe, ende van allen zyden
afbreuckich? Ick ziese, seyde ick. Ziedy dan oock die twee vollijvige stercke Vrou-
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wen op dese Rotse staende, die hun handen zo vlijtelijcken uytsteken? Ick ziese,
seyde ick, maer hoe wordense genoemt? D'eene, zeyde hy, is Bedwinghelijckheydt
ghenoemt, ende d'ander Lijdtsaemheyt: ende het zijn gezusters. Maer waerom
stekense haer handen zo blydelijcken uyt?
Sy vermanen, seyde hy, den Reysers die tot dier plaetsen ghekomen zijn, datse
goeden moedt hebben, noch door onachtsaemheydt ende traegheydt niet en
wanhopen: want het noch geschieden sal, dat sy na de swarigheden ende quellagien,
die maer een weynich tijts duren, in eenen lustighen wech komen sullen. Maer als
sy totter Rootsen ghekomen zijn, hoe konnen sy dan daer op gheklimmen? want
ick genen wech en zie die derwaerts henen leydt. De voornoemde Vrouwen die
gaen een luttel nederwaert tot henluyden ende treckense op tot haerwaerts. Daerna
o

o

bevelen sy hun te rusten ...’ (Cebetis Tafereel D2r /v ).
Spiegel heeft deze passus uit het Tafereel in gedachten gehad, misschien wel
voor ogen. Er zijn overeenkomsten, zelfs in woordgebruik. Spiegel schrijft in vs. 169
‘een letzel van zijn reijzen’, in het Tafereel wordt gesproken over ‘Reysers’, in vs.
171 ‘die dalen vanden top’ naast ‘die gaen een luttel nederwaert’, in vs. 172 ‘den
Heijl-geer trekkens'op’ naast ‘treckense op tot haerwaerts’. Blijkbaar werd de vertaling
van Gillis, ondanks Spiegels verworven kennis van het Grieks, niet geheel ter zijde
geschoven.
175 Elk weet, en elk gelóóft: iedereen weet welke de weg is die naar het heil leidt,
en ieder heeft het vertrouwen dat ook te bereiken. Maar als het aan de moeilijkheden
toekomt, als er innerlijke weerstanden overwonnen moeten worden, als er een
beroep gedaan wordt op standvastigheid en doorzettingsvermogen, dan treedt er
een aarzeling op. Die innerlijke weerstanden, zo blijkt in vs. 179, zijn ‘lust, en
moedicheijt’: deze de baas te worden kost heel wat meer moeite dan zich los te
maken van de misleiding die het inzicht van de meeste mensen beheerst.
217 Ontevredenheid met toestanden in het heden doen de mensen óf zich
verplaatsen naar een utopia, óf een gelukkiger tijd projecteren in de toekomst, of in
het verleden. De ouden deden het laatste. Zij kenden een gouden aera van eenvoud
en gerechtigheid, die echter steeds meer verviel door hebzucht, door zedelijk verval,
door oorlog en geweld in een zilveren, een bronzen en een ijzeren tijd. Spiegel kon
zijn kennis hierover opdoen bij Hesiodus, Werken en Dagen, en uit Ovidius'
Metamorphoses, Gedaanteverwisselingen, of Herscheppinge, zoals Vondel vertaalt.
De aarde bracht vanzelf vrachten voort,
geen bouwers zich vermoeiden,
Verzaet met vruchten, die van zelf in 't wilde groeiden.
Zy plukten ooft en brem op bergen zonder last,
De moerbay, en kornoelje op haegen, daerze wast.
En eekels van den eik, Jupyn gewyt, hun allen
Miltdaedigh voorgeschud, en in den schoot gevallen. (bk. I, vs. 125b-130)

225 De tegenstelling natuur-onnatuur, onmate keert vaak terug in de Hert-spiegel,
zo ook in vs. 225 e.vlgg. Spiegels redenering hier: Lust is een natuurlijk lichamelijk
genot. Staat mijn begeerte naar heil daar welwillend tegenover? Duldt zij dat? Anders
gezegd: is mijn summum bonum de bevrediging van neigingen? Dat ik dit
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lust-genot zoek is een natuurlijke zaak, het ligt in de natuur besloten, maar er is een
gevaar aan verbonden, het kan tot gulzigheid en geilheid leiden, die in het verlengde
van dat lustgenot liggen. Nu voert Spiegel een parallellisme in. De mens heeft ook
een neiging om te weten, hij is begerig naar kennis. Gebruikt hij die begeerte op de
juiste wijze en matig, dan strekt zij tot zijn voordeel, is het oordeel vals, dan volgt
schade. Het ‘schepsel reênlóós’, het dier, kan leven in overeenstemming met zijn
neigingen, het is dan in zijn aard ‘ghoed ende onberispelyck’ (Coornhert, Wellevensk.
I, I, 7). Het ‘reêlijk dier’, de mens, wordt voor ondergang behoed door kloek redelijk
overleg. De mens heeft de vrije keus, en hij kan zijn hartstochten tot in het excessieve
loslaten. Het komt er voor hem daarom op aan de teugels strak te trekken, voorzover
het gaat om lust en hartstochten. Als uw streven gericht is op het verwerven van
heil, is uw keuze verkeerd, wanneer gij door het lustgenot, of meer heil, of onheil omdat ge daarvoor niet terugschrikt - begeert. Hierin ligt onmatigheid opgesloten,
en die is de oorzaak ervan, dat gij gulzig of geil wordt, het is niet de drang van de
natuur.
239 ‘Tem-lust’ is door Coornhert gevormd als vertaling van continentia (zie de
aantekening bij bk. I, vs. 195). Euterpe is aan het woord. ‘Ons Ampt’ hier op te vatten
als ‘mijn taak’ is het de tem-lust te leiden, te besturen. ‘Ons’ slaat blijkbaar niet op
alle muzen, omdat Euterpe in vs. 238 zegt, dat Erato uitvoerig heeft gesproken over
de ‘onmate’, nl. in bk. VI, nu komt zij aan bod, Hoe de temlust werkt, blijkt in vs.
242-243. ‘Door bidden staagh, en waken’ is een variant van Mark. 13:33: ‘Weest
op uw hoede; weest waakzaam.’ Ook in vs. 244 wordt verwezen naar een
bijbelplaats: ‘Tot hem sprak Jezus: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet
naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods’. (Luk. 9:62). Vs. 244
betekent dan: die niet lui en ledig blijft zitten, die zijn taak ter hand neemt, krijgt de
tem-lust. Tegenover de tem-lust staat de ‘volgh-lust’, de incontinentia, de
onbedwinglijkheid, de onmatigheid (zie vs. 247)
245 Dit is ‘t'optrekken’ betekent aan de ene kant: dit is het omhoog trekken uit de
poel der dwalingen - door het betomen van zijn lust - aan de andere kant verwijst
het naar het Tafereel van Kebes en wordt het in letterlijke zin gebruikt. Degene die
tot bezinning komt en zich opmaakt naar het derde perk voort te gaan, komt voor
een steile klip, waar twee ‘hellip-deughden’ hem optrekken (zie vs. 172). De ‘klip’
in vs. 251 is de ‘grote Rotse seer hoghe’ van het Tafereel, en dezelfde als die in vs.
169.
Ook in vs. 241 wordt hieraan gerefereerd, alleen door ‘waarheijtskennis’ kan men
tot de ‘zalicheijt’, tot het ‘heijl’ komen (zie verder vs. 308 e.vlgg).
285 Coornhert betoogt: iemand die zich aanwent om zijn geestelijke evenwicht
niet te verliezen door kleinigheden, zal het later ook in grote zaken niet doen. Als
voorbeeld geeft hij Socrates.
‘Op deze wyze leerde de wyze man (in zyn zelfs ooghen onwys) deze
ghelyckmoedighe lydzaamheyd binnens huys zo wel an een quaad wyf, dat hyse
buytens huys meesterlyck konste, niet metter praat, maar metter daad.’ (Wellevensk.
V, VII, 53).
294 Bij de twee help-deugden zou men kunnen denken aan bedwinglijkheid en
lijd-
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zaamheid die de heil-begerige optrekken bij de steile rots. Toch is dit niet het geval.
Tem-lust zou nog gelijkgesteld kunnen worden met bedwinglijkheid, maar
toorn-dwang zeker niet met lijdzaamheid. In vs. 239 wordt de tem-lust ingevoerd,
in vs. 262 de toorn-dwang. Hiernaar verwijzen de ‘twee help-deughden’ in dit vers.
Ook het voornw. ‘deze’ wijst in die richting, deze wil zeggen: de zoëven behandelde
positieve deugden.
295 ‘D'aardsche drek’, het aardse slijk wordt gewoonlijk gebruikt in de zin van
geld. Deze betekenis zou hier functioneel kunnen zijn, maar ook een meer algemene:
waardeloze, ijdele zaken is mogelijk.
299 ‘Dees optrek’ herinnert aan het Tafereel van Kebes, aan de overgang van
het tweede naar het derde perk, waar de steile rots moet worden overwonnen.
Hoewel Spiegel hier niet rechtstreeks naar verwijst, blijft hij in de terminologie
daaraan verbonden. Ook ‘of buijten u’ kan daarmee in verband staan. Spiegel
bedoelt: er is geen sprake van een optrekken bij de steile rots in letterlijke zin, maar
van een innerlijk proces.
302 ‘God-vruchtich’ is hier achtergeplaatst bijv.nw., of bijw. bepaling bij ‘wert
gedreven’, ik opteer voor de eerste mogelijkheid. ‘Eijgen-liefde’ wordt meestal
gebruikt in licht ongunstige zin, zo bv. in bk. II, 85. Als echter eigen-liefde gebed is
in Gods-vertrouwen, gaat het om geestelijk zelfbehoud en zijn de negatieve
connotaties verdwenen.
307 Spiegel keert naar het Tafereel van Kebes terug. Bij de rotsachtige steilte
staan de twee ‘vollijvige stercke Vrouwen’ die de heil-begerige omhoog trekken.
‘Daer na bevelen sy hun te rusten: ende korts daer na geven sy hun Sterckheyt
ende Betrouwinge, ende beloven hun dat syse totter waerachtiger Gheleertheydt
leyden sullen, ende bewijsen hun hoe lustich effen ende ghereet dat dien wech is,
o

ende vry van alle quaden, ghelijck ghy ziet,’ (Tafereel, D2v ). Vs. 307 vindt hierin
zijn oorsprong. Vs. 308 in het volgende. ‘Ziedy dan voorts niet, zeyde hy, voor dien
bossche een doorluchtige plaetse die seer plaisant ende ghelijck eenen Beemt
schijn te wesen? Ja ick in trouwen. En ziedy oock niet int midden des Beemts noch
een ander Perck, ende een ander Poorte? 'Tis also. Maer hoe is die plaetse
ghenoemt? De woonstede der Zaligen, seyde hy, want hier wonen alle de Deuchden,
o

ende de Zaligheydt.’ (Tafereel, D2v )
309 Het Tafereel blijft als gids. ‘Zo ziet ghy dan oock wel, seyde hy, by der Poorten
een overschone Vrouwe, met eenen stantvastigen Aenschijne, van middelbaerder
ouderdom, maer meer na der outheydt streckende, hebbende een gheheel simpel
habijt, zonder eenich uytwendich cieraet ofte stoffeersel: ende de welcke is gezeten
niet op eenen ronden wanckelbaren, maer op eenen vierkanten, vasten, ende
onberoerlijcken steen. By haer zijn twe ander Vrouwen, die zoo't schijnt, haer
Dochters zijn. Alzo schijnt het doch.
De middelste dan van desen is de Geleertheyt, d'andere de waerheydt, de derde
is de Persuasie. Maer waerom is sy op eenen vierkanten Steen geseten? Dat
beteeckent seyde hy, dat den Wech vry ende zonder zorge is den ghenen die tot
haer reysen willen, ende dat de vruchten haerder giften vryelijcken moghen
ghebruyckt worden, van den ghenen diese ontfangen.
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Maer welck zijn hare giften? Betrouwinge, gerustheyt, ende Ledigheyt van alle
beroeringhen, zeyde hy. Maer wat kracht hebben dese? Alzulcke dat sy daer door
weten dat hun nimmermeer yet quaets in hunnen leven overkomen en sal. Och
Godt, zeyde ick, Wat schoonder giften zijn dat? Maer waerom staet sy buyten
'tperck? Om datse, seyde hy, de gasten ghezont zoude maken, ende hun een
purgerende kracht te drincken zoude geven. Maer alsse gepurgeert zijn, alsdan so
leyt sy totten deuchden ... als jemant totter geleertheyt gekomen is, cureert ende
geneest sy hem, ende brengt hem haar kracht te drincken, om dat hy eerst al uyt
purgeren, ende uytworpen zoude alle de quaden die hy mede gebrocht hadde.
Welcke zijn die? onwetentheyt ende Dwalinghe, die hy by bedroch gedroncken
hadde, ende Vermetelheyt, ende begeerlijckheyt, ende onbedwinghelijckheyt, ende
Toornicheyt, ende giericheyt, ende alle d'andere dingen die hy int eerste perck
ingeslickt hadde.
Maer als hy gepurgeert is, waer seynt sy hem henen? Binnewaerts, seyde hy, tot
o

o

de wetenschap ende d'andere deuchden.’ (Tafereel, D2v /D3r ). Een enkele
opmerking. De purist Spiegel vervangt ‘purgeren’ door ‘uyt braaken’ (vs. 310), en
‘Persuasie’ door ‘overtuijgingh’ (vs. 317). De christen Spiegel vult christelijk-religieuze
waarden in (vs. 315-316).
Bij de ingang van het derde perk zit de ‘geleertheijt’, in het Grieks de παιδεία =
vorming tot mens, Pesce vertaalt met cultura = onderricht. Naar de inhoud is de
‘geleertheijt’ het tegengestelde van de Fortuna, naar de taak die zij vervult is zij het
tegengestelde van ‘valsche schijns bedroch’, die bij de ingang van het eerste perk
ieder die wil binnen gaan een dronk schenkt. Zó doet ook de ‘geleertheijt’, en alle
kwaden worden uitgestoten. Zij geeft ‘weetenschap’ (vs. 313), d.w.z. kennis die daar
nader wordt omschreven (vs. 310-316). Haar beide dochters ‘waarheijt’ en
overtuijgingh' leiden de heil-begerige verder in het lusthof der deugden naar de
waarachtige zaligheden. Hun ervarings-kennis vraagt dwingend uw aandacht voor
het feit dat men op twee manieren kan reageren op alles wat rondom ons geschiedt:
de wijze kan er tevredenheid uit putten, de dwaze slechts leed en ellende. Zuivert
hun kracht u, maakt deze u rein en sterk, dan zendt zij u ‘tott heijl, en in der deuchden
perk’, een hysteron proteron, want eerst komt de heil-begerige in het perk der
deugden. Daar ontmoet hij ‘weetenschap’ (vs. 325). De Griekse tekst heeft πρὸς
τὴν Ἐπιστήμην καὶ πρὸς τὰς ἄλλας Ἀρετάς. In het Tafereel lezen wij: (aansluitend
bij ‘d'andere deuchden). Welcke zijn die? En ziedy niet, seyde hy, binnen der Poorten
eenen hoop deghelijcker Vrouwen, die schoon ende oock heusch schijnen te zijn,
ende niet geveinsts aen en hebben, noch geensins vercleet en zijn ghelijck d'andere?
Ick ziese, maer hoe hetense?
De eerste heet VVetenschap, ende d'andere die haer Zusters zijn, Sterckheyt,
Rechtveerdigheydt, Vromicheyt, Getempertheyt, Manierlijkheyt, Miltheyt,
Bedwinghelijckheydt, Goedertierentheydt.’
De ‘weetenschap’ voert het koor der deugden aan, evenals de dwaling en
onwetendheid de schaar der ondeugden. (vgl. vs. 325). De ‘weetenschap’ in vs.
325 is iets anders dan in vs. 313. In het laatste geval betekent het woord ‘kennis’,
men kan er meer of minder van hebben. In vs. 325 is zij een allegorisch persoon,
voor-
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gesteld door een vrouw. Zij is het ‘weten’, zij kan kennis uitdelen, hetgeen Spiegel
haar hier dan ook laat doen.
330 ‘Veel-voudich’ is hier een achtergeplaatst bijv.nw. De verklaring luidt: want
het veelsoortige verkeerde inzicht van het schijn-heijl bleef nog krachtig.
336 De bedoeling van dit en het volgend vers is deze: de dieren hebben alleen
hun neigingen, zij handelen in overeenstemming daarmee, en als zodanig zijn ze
goed. De mens heeft behalve die neigingen daar boven de rede gekregen om de
neigingen, en ook de moed te reguleren. De ‘dier-mensch’ is afgedaald tot het
dierlijke niveau, zijn rede is weinig ontwikkeld en bepaalt niet zijn handelen, dat
doen de neigingen en de hartstochten. Socrates ziet die situatie, hij weet beter, zijn
rede is voor hem de maatstaf. Wanneer hij echter kijkt naar de negatie daarvan bij
de ‘dier-mensch’, beseft hij dat ook zijn kennis tegenover het absolute weten Socrates erkent in dezen een buiten de mens staande objectieve norm - slechts
een schim is. Zo kon hij zeggen: ik weet dat ik niets weet!
Socrates zit wel op één lijn met Coornhert. Diens redenering: niemand wordt
geboren ‘met konste, gheleertheydt, noch wysheyd’. Als de mens die heeft, ligt dat
aan ‘zyn eyghen vlyt ende naarstighe oeffeninghe.’ Mag hij zich daarop voorstaan?
‘Doch is deze roem oock noch niet dan een kindische ende spotwaardighe zotheyd.
Want houdt de mensch zyn wysheyd ende konst teghen de Godheyd, wat zalt meer
schynen, ja wezen, dan onwetende dwaasheyd? Daar teghen hadde Socrates zyn
wysheyd overweghen, die niet jeghenstaande hy voor de wyste mensche was
gheacht, des niet te min zeyde: dat weet ick, dat ick niet en wete.’ (Wellevensk. VI,
IX, 11). Precies zo werkte Pyrrho's scepticisme. Pyrrho (365-275 v. Chr.) richtte zijn
onderzoekingen op kennistheoretische problemen. Hij kwam tot de conclusie dat
er geen zekere kennis was, noch door ervaring, noch door denken. Hij komt tot deze
relativerende houding, zo meent Spiegel, door de waarneming van het minimale
denk-niveau, waarop de ‘dier-mensch’ opereert, hetgeen hem echter ook wantrouwig
maakt ten opzichte van hogere vormen van redeneren. In Coornherts Wellevensk.
in het hoofdstuk Vande kennisse ende wetenschap, lezen wij: Tot ware wetenschap
komt nooit iemand die waant te weten, hetgeen hij niet weet. Immers, wie kan
begeren te weten hetgeen hij nu al waant te weten? ‘Zo wanen zy doorghaans veel
te weten die alderminst weten. Daar teghen weten zy altyd dat zy luttel weten, die
veel weten.’ (Wellevensk. II, V, 34).
338 De macht van het christelijk geloof. Het gaat in deze passus vooral om de
zekerheid van het weten, van de kennis. De niet-christenen, Socrates en Pyrrho,
kwamen beiden niet verder dan de conclusie dat op dit terrein geen zekerheid
bestond. De christen is in een geheel andere positie, hij weet beter. Als hij Christus
volgt, als hij Zijn waarheids overwinning met strijd heeft veroverd, als hij zich
losgemaakt heeft van zijn zonde, is daarmee zijn zekerheid gegeven. Wat is Christus'
waarheids zege? De evangelist Johannes constateert: ‘Werd de wet door Mozes
gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.’ (Joh. 1:17). De
waarheid is door Christus ‘gheworden’, niet ‘ghegheven’, Zijn komst alleen was de
overwinning van de waarheid. Christus zelf zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en
het leven.’ (Joh. 14:6). Had men er bij Spiegel op aangedrongen die waarheids
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overwinning nader te preciseren, dan zou hij geantwoord hebben: Christus overwon
de leugen in de valstrikken die hem gespannen werden; Hij overwon de duivel door
diens verzoekingen te weerstaan; Hij overwon de dood door Zijn kruisiging en Zijn
opstanding ten derden dage. En ieder die Christus volgt, die in Christus blijft, heeft
deel in Zijn overwinning. ‘Dier hert dat wort hier puur, zij zien Godt’ (vs. 339b-340a)
is een adaptatie van één der zaligsprekingen uit de bergrede: ‘Zalig de reinen van
hart, want zij zullen God zien’ (Matth. 5:8). ‘Ja zij zijn deelachtich zijn Natuur’ verwijst
naar de zendbrieven van de apostel Petrus. Deze omschrijft Gods gave en de
christelijke roeping. ‘Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven, onschatbare
beloften voor ons gerealiseerd, opdat gij zoudt ontkomen aan het bederf van de
zelfzucht dat de wereld heeft aangetast, en deel krijgen aan Gods eigen wezen.’ (2
Petr. 1:4). Daarin kan ook de bron van vs. 339 a gelegen zijn, maar die kan eveneens
in 1 Tim. liggen. Paulus geeft allerlei raadgevingen aan Timotheus. Daar lezen wij
o.a. ‘Zij die zich willen verrijken vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze
en kwalijke begeerten, die een mens in verderf en ondergang storten.’ (1 Tim. 6:9).
Deze lusten moeten vermeden worden. Deze drie verzen (vs. 338-340) zijn geheel
bijbels, en tonen hoezeer Spiegel in deze sfeer leefde, vooral ook door de strekking
te stellen tegenover die van twee klassieke deugdhelden die zijn sympathie hadden.
341 Van vs. 341 ontwikkelt Spiegel zijn inzichten in het weten verder. Het is niet
verbazingwekkend dat hij hierbij op dezelfde lijn opereerde als Coornhert. Deze
heeft in zijn Wellevenskunste een hoofdstuk aan de kennis en de wetenschap gewijd.
De kennis, zo betoogt hij, beoordeelt een fenomeen in zijn ‘twyfelycke ghedaante’
en stemt dat oordeel toe, of stemt het af, aanvaardt het of verwerpt het. Dit
toestemmen geschiedt of zonder, of met bewijs, van ieder zijn er vier. Ik ga het
aanvaarden zonder bewijs voorbij. ‘D'andere toestemminghen, geschiedende doort
middel van bewyzinghe, zyn mede vier, te weten de drie door waarschynlycke, doch
niet noodzakelycke, maar de vierde door ware ende noodzakelycke bewyzinghe.
D'eerste daar af is een vermoeding, als: ghemerckt die man beroydelyck ghekleed
is, zo mocht hy wel arm zyn. D'ander drie spruyten uyt eenighe voortstellen, waar
af twee valsch zyn int stof of inde ghedaante ... Maar de vierde toestemming der
kennissen hangt an ware, zekere ende noodzakelycke voortstellen, ghenomen uyt
ontwyfelycke bewyzinghen, 'tzy dan uyt verzochtheyd, uyte beginselen der
betrachtinghen of uyten wet der naturen. Ende deze werdt ghenaamt wetenschap.
Alzo vintmen hier nu achtreleye aard van kennissen, te weten die daar komt door
de zinnen, door verzochtheyd, item verstandicheyd, ghelove, vermoeding, doling,
waan ende wetenschap.’ (Wellevensk. II, V, 8, 9, 11).
Wat men gelooft, kan vals zijn, ‘maar wat wetenschap magh onwaarachtigh
wezen? Want het weten nerghens anders inne bestaat dan in ontwyfelycke waarheyd;
dat en magh dan gheenssins valsch zijn. (Wellevensk. II, V, 22, 23). Zo komt het
vermoeden in vs. 342 en de wetenschap in vs. 343 in reliëf te staan. Het vermoeden
kon slechts een waarschijnlijkheids bewijs opbrengen, en zelfs dat wordt ontkend,
de wetenschap daarentegen gaf de volle zekerheid. Zo wilde het Spiegel, en
Coornhert biedt ons in zijn betogende Wellevenskunste het materiaal dat op de juis-
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te waarde te schatten. Kennis wordt verkregen door ondervinding, door ervaring;
geen boeken kunnen zich daarmee meten, geen horen-zeggen heeft daarvoor
waarde. De ervaring leert de zintuigen de aard der dingen vaststellen, ook de zwaarte
der zonden. Maar (en is hier tegenstellend) deze kennis staat ten achter bij het heil
dat de deugd schenkt, die 's menschen waarheid is d.w.z. het hoogste dat een mens
kan bereiken, een afschijnsel van Gods wijsheid, niet meer dan een afschijnsel,
want de menselijke rede is niet in staat God te begrijpen. (zie voor Hermes
Trismegistus de aant. bij vs. 48 van bk. I).
357 Zie voor ‘starkmoedicheijt haar suster’ de aant. bij vs. 309 van dit boek. De
onaandoenlijkheid tegenover fenomenen rondom de mens is in haar scherpste vorm
door de stoïcijnen geformuleerd. De daden van de wijze of ideale mens wordt
bepaald door de rede, die in harmonie is met de natuur, eigenlijk een verbijzondering
van de ordende kracht in die natuur. Alles wat gebeurt past hij in zijn levenspatroon
in. De omstandigheden buiten hem raken hem daardoor niet. Hij weet: de deugd is
het enige goed, de zonde het enige kwaad, de rest: pijn, tegenslagen, genietingen
behoren tot de indifferente dingen, noch goed, noch slecht. ‘Degene die niet
onverschillig blijft tegenover pijn en genot, tegenover de dood en het leven, tegenover
de roem en onbekend zijn, dingen waarvan de universele natuur onverschillig gebruik
maakt, doet de natuur geweld aan.’ Zó Marcus Aurelius in Gedachten voor mijzelf
(bk. IX, 1). Epictetus in zijn Hantboecxken: ‘En wilt oft begeert niet dat 'tgene datter
geschiet, al na uwen wille ende zinne geschieden zoude, maer wilt alzo gelijck als
sy geschieden; ende ghy zult wel doen.’ (Hantboecxken, dl. I, 7de hoofdst., vertaling
Gillis). In geheel dezelfde geest schrijft Seneca in brief LXVI, paragr. 6 van Ad
Lucilium Epistulae Morales. Met groot enthousiasme geeft Cato gestalte aan de
ideale mens in het derde boek, paragr. 29 en 75 van Cicero's De finibus bonorum
et malorum.
360 Aristoteles onderscheidst in zijn Nicomachische Ethica de deugden in die
van het verstand, dianoëtische (intellectuele), en die van het karakter, ethische, of
morele. In het tweede tot en met vijfde boek vindt men zijn beschouwingen over de
ethische deugden. Hij betoogt dat een deugd het juiste midden is tussen twee
ondeugden, waarvan de ene ondeugd gekenmerkt wordt door een teveel, de andere
door een teweinig. Als wij het wezen en de definitie van de deugd in ogenschouw
nemen, is er sprake van een midden tussen twee uitersten, maar wat de waarde
en de voortreffelijkheid aangaat betekent zij een hogere standaard. Immers, het
‘midden houden’ wil geenszins zeggen, dat de deugd een compromis tussen twee
tekortkomingen is, veeleer worden deze laatste als afwijkingen ervaren. (Dirlmeier,
Anmerkungen bij bk. II, 35). Hoewel Spiegel geen bewonderaar van Aristoteles'
psychologie is, neemt hij deze visie over, omdat daardoor de deugd van de
‘starkmoedicheijt’ scherper uitkomt.
361 De wil is pas ‘vast beslooten’ als de rede haar fiat heeft gegeven. Zij doet dat
op grond van haar kennis van de waarheid omtrent God, de deugd, de zonde, en
het door de ondeugd aan te richten verderf. Spiegels beeld van de ziel: rede moedige principe - genegenheden, waarbij de rede overheersend is en leiding geeft
aan de beide andere aspecten. Nu had Plato in het vierde boek van de Politeia
betoogd
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dat het moedige principe aan de zijde van de rede stond en haar te hulp kwam in
het regeren van de genegenheden. Spiegel weet dat heel goed, maar van de
zelfstandigheid van dat moedige principe wil hij niets weten, vandaar dat alles uitgaat
van de redelijke kracht; die ‘trekt’ de strevende kracht van het moedige principe aan
tot hulp. Plato had het moedige principe meer bewegingsvrijheid gegeven. (zie mijn
art. in Spiegel der Letteren, 1988: Spiegel, Coornhert en de wil: vrij, of gebonden).
373 Spiegels ‘waalbaar dinghen’ zijn de ‘indifferentia’ der stoïcijnen, die niet tot
de goede en ook niet tot de kwade dingen behoren. ‘Waalbaar’ betekent hier
veranderlijk in die zin dat ze gemakkelijk in hun tegendeel kunnen omslaan. Spiegel
noemt ze, in vs. 371 de negatieve en in vs. 372 de positieve. In brief LXVI aan
Lucilius handelt Seneca over de verschillende aspecten van de deugd. Er is een
groot verschil tussen vreugde en pijn, smart. Ik zal, zo betoogt hij de vreugde zoeken
en de pijn vermijden. De eerste is in overeenstemming met de natuur, de laatste
gaat er tegen in. Gemeten aan deze norm is er een groot verschil, maar breng je
de deugd in het geding, dan moet je constateren, dat die in beide gevallen dezelfde
is. Vreugde met zelf-controle en pijn lijden met zelf-controle zijn gelijkwaardig. Ik
ben er mij volkomen van bewust, zo redeneert Seneca, dat hetzelfde gebruik van
de rede geldt voor het op juiste wijze dragen van voorspoed als voor het dulden van
tegenslagen (Ep. LXVI, 50). Het valt niet moeilijk gelijke gerichtheid bij beide auteurs
te zien (vgl. vs. 375 en vs. 376 met Seneca's betoog). Toch weegt een ander
argument voor Spiegel zwaarder. Misschien herinnert hij zich Cicero's kritiek in het
vijfde boek van De finibus bonorum et malorum tegen dit rigide denken. Maar niet
dit staat op de eerste plaats, het is zijn christelijk geloof dat hem de weg in het
dilemma dat ‘vrint-verlies, ziekt, Armoe, smaat’ (vs. 371) oproept, wijst. En het was
een dilemma, altijd geweest. Welke macht, of machten regelen de loop der
gebeurtenissen, regelen wat de mens ten deel valt, goed of kwaad, voorspoed of
tegenspoed, ziekte of gezondheid, roem en eer of onaanzienlijkheid en smaad,
vreugde of smart. Het is nu eenmaal zo, dat er allerlei dingen voorvallen, die zich
voor de menselijke waarneming onttrekken aan elke aanwijsbare causaliteit. In de
oudheid had men deze dingen toegeschreven aan het fatum, het noodlot, aan hel
toeval, aan Fortuna, één der machtigste godinnen, die in velerlei vorm werd
aanbeden. De christelijke visie wordt vastgelegd door Augustinus, de eerste en
grootste leermeester der christenheid. God regelt in Zijn voorzienigheid alle dingen,
want het is ondenkbaar dat Hij, voor Wie kennis en voorkennis dezelfde zijn, Die
verleden, heden, en toekomst als één werkelijkheid ziet, zou toelaten dat er iets aan
Zijn voorzienigheid ontsnapte. Daarbij speelden Zijn attributen almacht, goedheid,
en wijsheid een rol. De woorden als fatum, Fortuna, en toeval blijven bestaan, maar
ze worden in hun aanduidende functie ondergeschikt gemaakt aan de goddelijke
Wil. Deze opvattingen vinden wij terug in een voor Spiegel contemporain werkje,
Lipsius' De Constantia, Over de standvastigheid (1585). Daar stond alles wat wij
lezen bij Spiegel over deze vraagstukken, uitgestald. In zulk een wereld leefde hij
nu eenmaal en hij vond er zijn inspiratie. Of hij die ideeën aan Lipsius ontleende,
of dat hij er zijn eigen bevestigd vond, doet
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weinig ter zake, men tilde zwaar aan het lot der mensen, en het aanvaarden van
een goddelijke Voorzienigheid gaf een met een metafysisch waas omgeven
geruststellende verklaring. De tyche der Grieken, het fatum der Romeinen, was
ingelijfd in de rangen der goddelijke orde, en de Fortuna met bollend zeil kon slechts
koers houden op het kompas van de voorzienigheid Gods. En als Spiegel in vs.
371-372 het ‘Avontuijr’ laat optreden met negatieve of positieve geschenken, dan
mag de oorsprong ‘heidens’ zijn, onze dichter bleef keurig binnen de palen van het
christelijk geloof. Dat wilde hij ook.
394 De rol die Spiegel toekent aan de ‘moedighe krachten’ in het krachtenveld
van de ziel. Hij onderscheidde, zoals wij weten, drie krachten in de ziel: de rede, de
genegenheden, en de ‘moedighe krachten’. Meer nog dan Plato kende hij aan de
rationele krachten de opperheerschappij toe. Dat blijkt ook hier het geval te zijn. Het
‘reenbesluijt gebruijkt’ de ‘moedighe krachten’. Kan men zich een ander werkwoord
voorstellen dat duidelijker de afhankelijkheid markeert? Uit zichzelf zijn de ‘moedighe
krachten’ niet actief. Ze worden te hulp geroepen, ze intensiveren blijkbaar de redelijk
krachten. Zijn die zuiver dan worden de dingen die een mens kunnen overkomen
in overeenstemming daarmee juist gesitueerd (vs. 401-406), zijn ze bedorven door
de erfzonde en verleid door het schijn-goede, dan worden ze in negatieve zin
gereflecteerd.
402 ‘Sterrikmoedich’ herinnert er ons aan, dat Spiegel zich nog altijd beweegt in
het derde perk. Daar immers zetelt de ‘weetenschap’ (vs. 325). In vs. 357 heeft
Spiegel geconstateerd dat ‘starkmoedicheijt haar suster’ de mens leert ‘onversteurlijk’
- d.i. zonder dat de ziel in beroering wordt gebracht, de apathia, de afwezigheid van
hartstochten der stoïcijnen - te leven in voor- en tegenspoed. In feite zijn vs. 401 e.
vlgg. een herhaling in argumentatie van vs. 360 e. vlgg., maar ze dienen hier om
een overgang te constitueren naar een eigenschap, eveneens gesymboliseerd in
een vrouwenfiguur, die behoort tot het gezelschap rondom de ‘weetenschap’, de
‘Rechtvaardicheijt’ (zie de aant. bij vs. 309). Bovendien, de godsdienstige interpretatie
is hier meer aangescherpt. In vs. 360 e. vlgg. kan men die algemeen religieus
noemen, in vs. 401 e. vlgg. heeft die duidelijk christelijke kenmerken. Dat geldt in
het bijzonder voor vs. 414, waarin verwezen wordt naar een uitermate belangrijke
bijbelplaats. ‘Toen nu de Farizeeën vernamen dat Hij de Sadduceeën de mond
gesnoerd had, kwamen zij bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Hem om
Hem op de proef te stellen: ‘Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet? Hij
antwoordde hem: ‘Gij zult de heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel
uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede,
daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee
geboden hangt heel de Wet en de Profeten,’ (Matth. 22:34-40)
415 Gen. 2:7: ‘Toen boetseerde Jahwe God de mens uit stof, van de aarde
genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend
wezen.’
Paulus neemt in zijn toespraak tot de Atheners voor de Areopagus staande deze
gedachte weer op. In de stad, zo zegt hij, heeft hij een altaar gezien, waarop
geschreven stond: Aan een onbekende God. ‘Welnu, wat gij vereert zonder het te
kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles
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wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen
gemaakte tempels. Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand
nodig had, want Zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles.’ Hand. 17:24-25).
Deze bijbelplaats en die uit Matth. - zie vorige aant. - verbindt Spiegel op een
gelukkige wijze. Inderdaad, twee grootse gedachten. Het is alsof de schrijver van
Handelingen -Lukas - de verworvenheden van de astro-fysica heeft voorzien: God
is alles, gij zijt niet meer dan een randverschijnsel. En Jezus die simpel vaststelt,
dat de mens God alleen behoeft lief te hebben, Hem alleen behoeft te danken, en
dat daarmee gelijk staat het lief hebben van de naaste. Kan het eenvoudiger, kan
het waardiger? Kan de dignitas hominum treffender worden uitgesproken? Dit is
Spiegel: Gods grootheid en de waardigheid van de mens. Wil men het renaissance
noemen, goed. Op het tweede thema gaat hij door, men zou kunnen zeggen in een
soort pastorale prediking. Nog enkele keren komt Matth. 22 in zicht: in vs. 423-424,
in vs. 431, in vs. 439, in vs. 441-443. Men begrijpe wel, hierin ligt geen sociale
functie. Het gaat Spiegel om het individu. Wordt dat goed. en daarop valt bij hem
de nadruk, dan wordt de societas vanzelf goed.
446 Dit vers verwijst naar Matth. 5:8, zoals Spiegel dat ook in vs. 338 deed (zie
de aant. bij dat vers), ook daar de voorstelling van het deel krijgen aan Gods natuur
(vs. 340), hetgeen verwijst naar 2 Petr. 1:4. Maar tegelijk blijft hel Tafereel in zicht.
Wij hebben gezien dat de ‘weetenschap’ (vs. 325) omringd werd door een aantal
vrouwengestalten, deugden representerende. ‘Reijn-herticheijt’ is daar één van, zij
is ‘verkiezingh-lóós verstant’, d.w.z. het redenerend vermogen staat neutraal
tegenover de ‘middelbare dingen’, zij kiest niet voor ‘lust, geit enz.’ en verwerpt niet
‘pijn, ziekte enz.’, maar aanvaardt beide deze dingen met een innerlijke controle.
Dit getuigt van het in zijn macht hebben van deze dingen, van zelfbeheersing.
Spiegel geeft dan ook met reijnherticheijt weer het Griekse woord ἐγκράτεια, dat in
Gillis' vertaling van het Tafereel als ‘Bedwinghelijckheydt’ verschijnt. Het zou erop
kunnen wijzen, dat Spiegel naar de originele tekst vertaalt. Spiegel stapt dus weer
het Tafereel binnen, en tegelijk de ethiek der stoïcijnen. Niet dat daartussen verschil
bestaat. De stoïsche inslag in het Tafereel is onmiskenbaar (zie de Inleiding
daarvoor). Nu behoort Spiegel tot die humanisten die een synthese beogen tussen
christelijke leer en de stoa. Lipsius' De Constantia (Over de standvastigheid) is een
uiting van deze stroming. Vs. 448-449 zijn in de moralistische apotheek van de stoa
gehaald. Seneca levert de recepten voor dit soort inzichten. Deze receptuur is in
hoge mate afhankelijk van de plaats die de deugd inneemt in het stoïsche systeem
van zedelijke waarden. Principieel is: er gaat niets boven de deugd, boven het
honestum, het eer-waardige, waarop de dignitas, de waardigheid van de mens
berust. Strijk en zet vindt men dit soort gedachten in de Epistolae van Seneca. Ik
citeer uit Epist. LXXIV: Wie zich in hoge mate aan de Fortuin overgeeft, haalt zich
immens veel onrust op de hals, waarvan hij zich niet kan bevrijden. Er is slechts
één weg naar de veiligheid, de externe dingen - dat zijn die welke een mens niet in
zijn macht heeft - verachten en tevreden te zijn met het honestum, want zij die
menen dat alles beter is dan de deugd, of geloven dat er iets goeds bestaat buiten
de deugd, openen de schoot voor de dingen die de Fortuin
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rondstrooit, en verwachten haar gaven met begerigheid. Zo lang je deugd is onverlet,
zul je niet het verlies voelen van wat van je wordt weggenomen. De wijze is niet
teneergeslagen door het verlies van kinderen of vrienden, want hij verdraagt hun
dood met dezelfde geestkracht als hij zijn eigen verwacht. Niet meer vreest hij die,
als hij treurt om de eerste. Uit Epist. LXXI: Sta ieder toe u te beledigen, als hij dat
wil, u zult er geen last van hebben, indien de deugd met u is. Als u gelukkig wilt zijn,
in goeder trouw een goed man, laat een ander u verachten. Dezelfde is de deugd
die iemand stelt boven tegenslagen en die hem de voorspoed zonder
hoogmoedigheid doet dragen. Als voorbeeld wordt Cato genoemd die met
evenwichtige ziel verdroeg wat hem tegenzat, en wat tot zijn roem bijdroeg. Het viel
niet moeilijk deze denkbeelden in de christelijke leer te integreren. In de catechese
pasten ze in de twaalf vruchten des heiligen geests, in de twaalf raadgevingen des
evangelies.
455 De trits ‘werelt, Duijvel, doott’ komt het meest voor in deze vorm: ‘viant, werelt,
sijns selfs vleysch’ (Mnl. Wb. IX, 2222). Ik citeer Ruusbroec in zijn Vanden XII
Beghinen, blz. 140-141: ‘Want suverheit van herten ende reynicheit van levene wert
besmet oft te male verdreven in drie manieren, [dat es: vanden viant, vander werelt
of van traecheiden der naturen]. Die helsche viant becort den reynen mensche, met
onnutten ghepeynsen, oft met onkuyschen beelden, met vremden fantasyen, ende
met menighen sotten invallen, daer de mensche Gods mede vergheet ende sinen
tijt verliest. Die werelt becort oec den reynen mensche met lieve ende met leede,
met sorghen, met commere van maghen ende van vrienden, met menichfoudighe
onleden van eerdschen dinghen, die dat herte verladen ende verbeelden, ende
ontreynen in menigher wijs. Traechheit der natueren die eyscht wel eten ende
drincken, slapen, gherief ende ghemac ende troost van creatueren, ende aldat met
redenen bestaen mach, na sijn du(n)cken, sonder zonde. Siet, dit sijn saken die
suverheit van herten besmetten oft te male verderven ende verdriven. Ende
hier-omme moeten wij strijden jeghen al onse vianden, sullen wij seghe ghewinnen.
Dat uten vleesche gheboren is, dat es vleeschs; ende dat uten gheeste gheboren
is, dat is gheest. Dese .ij. sijn contrarie onderlinghe: leven wij nu na den vleesche,
soe sterven wij in zonden; maer sijn wij uut Gode gheboren naden gheeste, met
gracien ende met ghelove ende betrouwene in Gode, soe moeghen [wi] de natuere
dwinghen onder redene ende onder die ghebode, ende onder de we[e]t ende onder
den wille Gods. Maer natuere moet natuere bliven, alsoe lange als wij leven inder
tijt. Ende hier-omme moeten wij ons wapenen metten wapenen ons Heeren Jhesu
Christi, daer Hi ons mede verlost hevet van onsen vianden ende vanden eewigher
doot.’ (Deel IV van Jan van Ruusbroec Werken, bewerkt door Prof.dr. J. van Mierlo
S.J. en Prof. dr. L. Reypens S.J.,). Ik zou nog Ruusbroec in zijn heilige gedrevenheid
verder kunnen volgen, maar waarom het mij gaat lijkt mij opgelost. Spiegel heeft
‘vleysch’ vervangen door ‘doot’. Wat heeft hem daartoe bewogen? Een dubbel
antwoord. De opvallende, krachtig werkende allitteratie ‘Duijvel, doott’ liet hij zich
niet ontgaan. Het tweede inhoudelijke antwoord, het belangrijkste: met ‘doott’ bedoelt
Spiegel de ‘eewighe doot’, zoals die bij Ruusbroec omschreven is. Het vers betekent
dus: niet de wereld met haar eisen, niet
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de duivel met zijn listen, niet de dood met zijn dreigement van eeuwig verloren gaan,
kan hem meer deren.
464 Het einde van de Hert-spiegel nadert en Spiegel laat nog éénmaal twee
deugden, gesymboliseerd door ‘deghelijcke Vrouwen die schoon ende oock heusch
schijnen te zijn’ uit het Tafereel optreden. Het zijn ‘geschiktheijt’ en ‘maticheijt’,
waarmee in het Grieks corresponderen καλοκάγαϑία en σωφροσύνη, bij Gillis
‘vromicheijt’ en ‘getempertheyt’; Pesce vertaalt: ‘probità en temperanza.’
‘Geschiktheijt’ zit blijkbaar met schikken = regelen, ordenen in verband, hetgeen is
af te lezen uit vs. 490 e. vlgg. Het Griekse καλοκάγαϑἰα betekent rechtschapenheid,
Liddle en Scott hebben ‘nobleness, goodness’. De orde, regeling zit duidelijk in vs.
492, de rechtschapenheid, de nobleness komen tot hun recht in een gewenning
van de krachten van de ziel - impliciet ten goede strekkend - in het beoordelen van
dingen, personen, en tijdsomstandigheden al naar hun aard.
Gewenning is een belangrijk gegeven in de psychologie van Spiegel; zij kan ten
goede, ook ten kwade werken. Bij ‘den wel-bedochten’, d.i. bij de wel-beraden, die
de dingen tegen elkaar afweegt, en die als goed en waar, of als slecht en vals
kwalificeert, is de gewenning een matiging die de neigingen recht beoordeelt: de
goede bevordert, de slechte temt en de middelbare de juiste richting geeft. Zó
omschrijft Spiegel de temperantia. Men kan zich afvragen, waarop de
‘weet-geericheijt’ zich richt, wat haar object is, en waarmee de ‘wetenschap’ (vs.
471) zich bezighoudt. ‘Weetgeericheijt’ is niet een constante die alleen ten goede
strekt. Er is een ‘weetgeericheijt’ die alleen belangstelt in het tijdelijke, en daarom
verwerpelijk is. Er is een ‘weet-geericheijt’ die niet de goede verhouding weet te
vinden tussen wat zieleheil en lichaamsheil voor zich opeisen, en daardoor tekort
schiet. De ‘wel-bedochte’ gebruikt haar om tot gegronde wetenschap te komen.
Wetenschap, gegronde wetenschap, waarvan? Het zal duidelijk zijn uit de context,
dat hier niet sprake is van wetenschap in onze zin van het woord. Spiegels
wetenschap is een kennis van ethische waarden. Het is waarheids-kennis omtrent
goede en kwade lusten. Goed is de lust die natuurlijk is, die de mensen gemeen
hebben met de dieren en die voortkomt ‘uyt het noodurftigh ghebruyck der naturen’,
als die bevredigd wordt. (Wellevensk. VI, I, 6) De onnatuurlijke lust is alleen bij de
mensen, en wordt nagejaagd boven de bevrediging van wat zij nodig hebben aan
voedsel, drank, en sexuele begeerten. Een tweede vraag bij deze passus: wat is
‘heijl’, ‘ziel-heijl’ en ‘lijf-heijl’? In feite zegt Spiegel dat in vs. 472: ‘slechtlijk lijf, en
ziel te houden recht gezont.’. Wij kunnen dit nader bepalen door uit Coornherts
Wellevenskunste, VI, I, 15 te citeren: ‘Dit verderf vande onbetemde lusten is zieckte
ende quaadheyd van ziel ende lyf, maer het heyl is ghezondheyd ende ghoedheyd
in beyden, dats inden helen menschen.’ En verder: ‘... dat het bedwinghen ende
verwinnen van alle quade lusticheyden den matighen mensche beloont met stercke
lichamelycke ghezondheyd ende met een byblyvende vrolycke gherusticheyd. Zo
werdt de ghantse mensche doort quade lustvolghen quaad, maar door desselfs
betemmen ghoed.’ (Well. VI, I, 16). De zonde als ziekte, goedheid als gezondheid
zijn vergelijkingen, die zowel bij Spiegel als Coornhert voorkomen.
469 De ‘weet-ziekt’ veroorzaakt dat de mens ‘tusschen lijf, en zielheijls stoelen
raakt in
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d'Asschen’, d.w.z. dat hij tot geen resultaat komt. Spiegels variant van de uitdrukking
‘tussen twee stoelen in de as raken’ is in deze context op zijn minst amusant. Maar
wij willen wel weten, wat hij met ‘weet-ziekt’ bedoelt. Een ziekte werd beschouwd
als een ontaarding van de functie van de lichaamsvochten. De ‘weet-ziekt’ moet
dus een ontaarding zijn van de begeerte om te weten. Waarin bestond die? Uit de
context blijkt dat zij in tegenstelling staat tot het bedachtzaam, dus met redelijk
overleg, verwerven van gegronde kennis. Dat zegt echter te weinig. Coornhert kan
ons verder helpen. Hij constateert: de redelijke mens is de neiging om te weten
aangeboren. Twijfel is nodig om tot weten te komen, want wie denkt dat hij niet
weet, die begeert te weten. Dan vervolgt hij: ‘Maar zo alle dinghen huer mate hebben,
zo heeftse oock de begheerte om te weten, zulx dat deze mate zo nodigh is te
weten, als het weten zelve. Want te vele te willen weten is curiositeyt of onnutte
weetghiericheyd ... Wat nut brenghet doch inden eyndlycken schepsele, dat het
vast wroet met scherpzinnigh onderzoeck volkomelyck te begrypen d'oneyndelycke
scheppere? Even dat, dat het zulcke onnoodighe, ja onmoghelycke wetenschappe
nemmermeer en verkryghet, maar den weter niet beter en maackt dan hy eerst was,
ja hem door 'tzoecken vande onnodighe, de nodighe wetenschappe van zich zelf
doet verzuymen, die men hadde moghen verkryghen.’ (Wellevensk. II, V, 36 en 38).
De laatste zinsnede is illustratief voor vs. 470, door de weet-ziekt komt de mens tot
geen resultaat, en naar Spiegels variant, noch wat betreft het heil van de ziel, noch
dat van het lichaam.
480 Het tijdelijke, geld eer, gezondheid wordt ‘waalbaar’ gewaardeerd, d.i.
veranderlijk, niet constant, het zijn de zgn. middelbare dingen, wier waardering
afhangt van het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Geld kan men gebruiken voor
eigen onderhoud, voor het gezin, voor de staat, maar men kan er ook door beheerst
worden, en erop uit zijn steeds meer te vergaren. Het laatste is verwerpelijk, het
eerste niet. Toch zal iemand, ook als hij het geld goed gebruikt, anders tegenover
zijn bezit staan in de volle kracht van zijn leven dan wanneer de dood dreigt. Zijn
waardering is waalbaar, niet constant. Iemand wiens lichaamskrachten intact zijn,
kijkt anders tegen gezondheid aan, dan wanneer hij ziek is. Zijn waardering is
waalbaar, niet constant. Het eeuwige: God, Zijn attributen, goedheid, schoonheid,
wijsheid, het eeuwige leven zijn absolute waarden en dus niet waalbaar, maar
‘staagh’, constant.
484 Barmhartigheid vraagt geen medelijden. Ook Coornhert betoogt dit. ‘Zo en
is dan oprechte barmherticheyd (als vele meynen) gheen eyghen droefheyd om
een anders lyden, maar een lustighe hertstocht of gheneghenheyd om een anders
lyden te verlichten ende hem in zyn droefheyd te verblyden.’ (Wellevensk. VI, VI,
24) De barmhartigheid is een ‘heijlzame deuchd’. d.w.z. tot deugd strekkend, of vol
deugd, zalig. Coornhert stelt de barmhartigheid tegenover de wreedheyd. ‘...maar
het dencken alleenlyck vande bloedighe wreedheyd valt grouwelyck. Zo is oock de
bermherticheyd een menschelycke, ja Godlycke dueghde, want zy maackt den
menschen zelf Goddelyck door hare godlycke ende behulpsame ghoeddadicheyd.’
(Wellevensk. VI, VII, 1).
484 De armhartige of kleinmoedige leeft uit waan. Hij vertrouwt op geld, of op
men-
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sen, die dat vertrouwen niet waard zijn. Zó Coornhert, en hij vervolgt: ‘Als zulx dan
verandert of verghaat, zo ontvalt den mensche zyn stuensele. Daar valt dan oock
de moedt inder aschen. Dit bevint elck daghelyx als hy zyn gheld verliest, als zyn
ghewaande vriend hem in teghenspoet verlaat, ende als hem zyn konst of middel
om zich te gheneren ontghaat. Dan gheeftmen den moet ghantselyck verloren ende
daar werdt die vertwyfelde kleynmoedicheyd gheboren.’ (Wellevensk. V, IV, 21).
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Register
Er is een register op deze editie van de Hertspiegel in de maak. Naar alle
waarschijnlijkheid zal dit in de zomer van 1993 gereed zijn. Om praktische redenen
(die sommigen wellicht onpraktisch zullen toeschijnen) hebben wij besloten
desondanks het boek zelf alvast uit te brengen. Zodra het register klaar is zullen wij
dat als los katern, dat ingelegd kan worden, beschikbaar stellen. Wanneer U de
kaart, die U in dit boek aan kunt treffen, instuurt sturen wij U zo spoedig mogelijk
het register kosteloos toe.
De uitgever
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Register
Register op H.L. Spiegel, Hert-spiegel, uitgegeven naar het hs, met Inleiding,
Commentaar en Aantekeningen door Dr. F. Veenstra, Hilversum, Verloren 1992.
Het register heeft uitsluitend betrekking op de Inleiding en de Aantekeningen van
Dr. F. Veenstra. Voor deze oplossing is gekozen om twee redenen. In de eerste
plaats zou de Hert-spiegel zelf, als historische tekst, geheel andere eisen stellen
aan een register dan een hedendaagse publikatie. In de tweede plaats is vanwege
de lengte van Dr. Veenstra's Inleiding en Aantekeningen en de complexiteit van de
materie die er in behandeld wordt, een zelfstandig register voor deze delen van de
uitgave zonder meer gerechtvaardigd. Bovendien draagt, naar wij hopen, een register
op Inleiding en Aantekeningen er in elk geval toe bij om Spiegels rijke gedicht meer
toegankelijk te maken.
H. Duits en Rembrandt Duits
Aarde, zie planeten.
Abimelech, 202.
Abraham, 243.
Achilles, 276.
Adam, LVI(n), LVIII, CXXV, 222, 238, 242, 280, 282, 286.
Alcibiades, XXX, 222, 261.
Alexander de Grote, XXV, XXXIII, LXXII, XCIII, XCV, XCVII, CXXI, 199, 204,
271, 290-291.
Amstel, LXVI.
Anaxagoras, XXVII, 271.
Apelles, 199.
Apollo, XXVIII, L-LIII, LXVIII-LXIX, XCI, CXV, 258.
-, en Daphne, 257.
Archimedes, XXIV, XCI.
Arion en de dolfijn, CXIV-CXV, 298.
Aristoteles, XXVI, XXX, XXXII-XXXIII, LVII, LXIV, LXXI, LXXXVII, LXXXIX, CI,
CXX, 229, 234, 260, 261, 269, 270, 287, 297, 310.
-, Nicomachische Ethica, XXVI, LXXXIX, 229, 260, 269, 287, 310.
Aristoxenes, XCI.
Arrianus, 296.
Artemis, Diana, LXX.
artes liberales, XXXII, C-CI, CV, CXII-CXIII, 280, 284, 292.
Asclepius, LI, LXIX.
ataraxia, XXVI, XLVIII, 255.
Augustinus, CXXIII-CXXIV, 202, 231, 238, 287, 311.
aurea aetas, zie gouden eeuw.
Bellerophon, 297.
Bernardus van Clairvaux, LVI(n).
Bernini, G.L., Apollo en Daphne, 257.
Bierens de Haan, J.D., De weg tot het inzicht, LXIV.
Bloots-hooft, J., XCIII.
Boccaccio, G., 207, 208.
-, Genealogia deorum gentilium, ook: La Geneologia di gli Dei de Gentili, 207,
220, 253.
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Boendale, J. van, Der Leken Spieghel, 222.
Boethius, 201, 256, 258.
-, De consolatione philosophiae, 201, 256.
Bossuet, J.B., CXX(n).
Bracciolini, P., 265.
Burckhardt, J., 201.
Burton, R., The anatomy of melancholy, 262.
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Caesar, G. Julius, 205, 243.
Calliope, zie muzen.
Calvijn, J., 241.
Cartari, V., 207.
-, Le imagini degli dei antichi, 253.
Carthago, 243.
Castellio, S., CXXXVII(n).
Cato de Oudere, XLIX, 310, 314.
Cato de Jongere, ook: Uticensis, 205, 243.
Cebes, XXXI, CI, CIII, CVII, CVIII, CIX, CXII, CXIII, CXIV, 279, 292, 296.
-, Tafereel van Cebes, ook: Kebes tafereel, XXXII, XXXIII, LXXIV, LXXV, XCVII,
XCIX-CXVI, CXVIII, CXIX, CXXV, CXXIX, CXXXIX, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 289-290, 291, 292, 293, 294, 301, 303, 304, 305, 306, 313, 315.
Chaerephon, 258.
Charron, P., De la sagesse, 273.
christelijk humanisme, zie humanisme.
christen-humanisten, zie humanisten.
Cicero, XXXIII, XLVIII-L, LII, LIV(n), LXXXIX-XCVIII, 281, 311.
-, De finibus bonorum et malorum, XXVI(n), XLVIII, XLIX, L, LII, LXXXIX, 310,
311.
-, De officiis, 219.
Cleanthes, 243.
Clio, zie muzen.
Comes, N., Mythologiae, 253.
concilie van Trente, CXVI, 244.
Contantijn de Grote, 205.
Coornhert, D.V., XIV, XXIV, XXVIII, LIII, LIV, LV, LVI(n), LXXXVII(n), LXXXVIII,
XC, XCII, C, CXI, CXXIV, CXXV, CXXXII, CXXXIII, CXXXVII, 200, 208, 209,
211, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 222, 223, 225-226, 227, 228-229, 230, 232,
233, 234, 238, 240, 242, 248, 249-251, 256, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
274, 280, 285, 286, 288, 293, 294, 295, 298, 301, 302, 305, 308, 309, 315,
316, 317.
-, Lucius Annaeus Seneca Vanden weldaden, 256.
-, Zedekunst dat is wellevenskunste, XV, XXIV, XXVIII, LIII, LIV, LXXXVII(n),
XC(n), XCII, CXXV(n), CXXXIII-CXXXIV, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
222, 223, 225-226, 227, 228-229, 230, 231, 232, 233, 234, 238-239, 240, 242,
248, 249-251, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 274, 280, 285, 286, 288, 293,
294, 295-296, 300, 301, 302, 305, 308, 309, 315, 316, 317.
-, Boethius Vande vertroostingh der Wysheyd, 201, 256.
Copernicus, N., De Revolutionibus Orbium Coelestium, 234.
Cornelis van Haarlem, CXIV.
Corpus Hermeticum, 202.
Coster, S., Teeuwis de Boer, 259.
David, 208.
Delphi, LII.
Democritus, XXVII, XCI, 201, 203, 235, 265, 295.
Demogorgon, 207.
deugden, zie kardinale deugden.
Deux aes bijbel, 283.
dichtkunst, zie functie van de dichtkunst.
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Diemermeer, L.
Diodorus van Sicilië, 269.
Diogenes, XXV, LXXII, XCIII, XCVII, CXXI, 271, 290, 291.
Doris, 207.
Drosihn, F., CIV.
Epaminondas, 204.
epicurisme, ook: epicureïsche leer, XXV(n), XXVII, XLVIII.
Epicurus, XXV, CI, 201, 206, 255, 265.
Epictetus, CVII, CIX, 281, 296.
-, Handboekje der Moraal, ook: Handtboexken, XXVI, 281, 296, 310.
Erasmus, D., LVI(n), LIX, CXVII, CXXI-CXXII, CXXIV, CXXVI, CXXIX, CXXXIII,
CXXXVI, CXXXVIII, CXXXIX, 203, 270, 276, 291.
-, Adagia, CXVII, 203, 291.
-, Apophthegmatum [...] libri octo, 203, 271,
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276, 291.
-, Het handboek van de christelijke Soldaat, CXVII, CXXIX.
-, De Institutie van de christelijke Vorst, CXVII.
-, De Lof van het Huwelijk, CXVII.
-, Lof der Zotheid, CXVII.
-, Nieuwe Testament (editie), CXVII.
-, Over de verachting der wereld, CXVII.
-, Over het schrijven van brieven, CXVII.
-, Samenspraken, CXVII.
Erato, zie muzen.
erfzonde, ook: erref-zonde, XXVIII, XXXI, XXXII, XLV, LI, LII, LIV, LV, LVI(n),
LVIII, LXX, LXXI, LXXIII, XCII, XCIV, CXI, CXII, CXXIII-CXXVII, CXXXV,
CXXXVIII, 227, 238, 261, 274, 280, 286, 291, 293, 312.
Esopus, CXX.
Eurydice, XXXVI, 254-255, 285.
Eusebius, 205.
-, Historia Ecclesiastica, 205.
Euterpe, zie muzen.
Eva, 242, 282.
Ficino, M., LXXV, 245.
-, Commentarium in Convivium Platonis, de Amore, 245.
-, Theologica Platonica, 245.
-, De Christiana Religione, 245.
Fortuna, ook: Fortuin, XXVII, XXXI, XXXV, C, CVI, CVII, CIX, CXXXVIII, 238,
279, 281, 282, 289, 291, 307, 311-312.
Franciscus van Assisi, XXXIII-XXXIV, CXXI, CXXXII.
functie van de dichtkunst, LI.
Gafurius, F., Practica Musice, LXII.
Galenus, 297.
Galilei, G., 201.
Gassendi, P., 201.
Genius, zie ook het Tafereel van Cebes, XCIX, CVI, CVIII, CX, CXIII, 278, 279,
293.
Gideon, 202.
Gillis, M.A., C, CI(n), CIII-CIV, CXII-CXIII, 304, 310, 313, 315.
-, Epictetus Hantboexken, ende Cebes Tafereel, C, 296.
Giraldi, L.G., 207.
-, De Deis Gentium, 253.
Goltzius, H., LXXIV, CXIV.
Het Gooi, XLII.
Gorgias, XXVII.
gouden eeuw, ook: gouden tijdperk, LXVII, CXXI, 219-220, 241, 304.
Greg, W.W., XV.
grotmythe, ook: Plato's grot, Plato's mythe, XXXVI-XLI, XLIV-XLV, CXIV, CXV,
255, 299, 300.
Grotius, H., CXX(n).
Guicciardini, F., XCIII.
Haarlem, XCIII.
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-, Haarlemse dreven, XLII, LIX.
Hades, 255.
Hamadryades, 208.
Hecate, 235.
Hegel, G.W.F., 201.
Heliand, 256-257.
Helicon, 208.
Heraclitus, XXVII, LI, LXIX, LXXX, 201, 203, 295.
Hercules, LXVII, CXXXIV, 221, 243, 254.
-, aan de tweesprong, CV, 221.
-, en de Hydra, XXIX, CXXXIV, 272.
Herodes, CXXI.
Herodotus, 275.
-, Historiën, 298.
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207, 226, 236, 247, 251, 257.
-, tekstoverlevering, XVI.
-, varianten, XV.
hert-spiegelen, XXX, XXXV.
Hesiodus, XVIII, LI, LXIX, 206, 208, 220, 255.
-, Erga kai hemerai, ook: Werken en dagen, 206, 220, 304.
Hilversum, XLII-XLIII.
Holland, LXIX.
-, Hollandse meren, XLII.
Homerus, LI, LXIX, CVI, 204, 208, 255, 256, 276, 287.
-, Ilias, 256.
-, Odyssea, 256.
Hooft, P.C., XIX, CXXXVI, 200, 253, 256, 257, 258, 260, 288, 295.
-, Achilles en Polyxena, XIV.
-, De gewonde Venus, CXXXVI.
-, Gedichten, 235.
-, Neederlandsche Histoorien, 253.
-, Warenar, 256.
hoogste goed, zie summum bonum.
Horatius, ook: Q. Horatius Flaccus, LI, LXIX, 265.
-, Epistulae, 209.
Hosius, S., LVI(n).
Huizinga, J., CXVI(n).
humanisme, CXVII.
-, christelijk humanisme, ook: bijbels humanisme, XXXI, LXXXVII, CXXVII,
CXXXVIII.
humanist(en), LIX, CXVI-CXVII, 213, 235.
-, christen-humanist(en), ook: bijbels humanist(en), XXXI, CXVI, CXVIII,
CXXI-II-CXXVI, CXXX, CXXXIII, CXXXV, CXXXIX, 227, 232.
Huygens, C., Oogentroost, 235.
Ikarus, 210.
Iolas, 291.
Japetus, 253.
Johannes de Doper, LI, LXIX, CXXI.
Johannes de Evangelist, LI, LXIX, 308.
Joly, R., CV-CVII.
-, Le Tableau de Cébès et la philosophie religieuse, CIV-CV.
Jong, A.C. de, XVI-XIX.
Jotham, 202.
Juno, 220.
Jupiter, ook: Zeus, 220, 225, 254, 297 (zie ook planeten).
Justinus, 201, 256.
Juvenalis, 295.
kardinale deugden, CXXXI, 231.
Kronos, zie Saturnus.
Laërtius, D., Levens van Filosofen, 265.
Laura, 257.
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Laurentius, A., A Discourse of the Preservation of the Sight, 262-263.
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Lemnius, L., Les occultes merveiles et secretz de la nature, 262.
Leucippus, 265, 295.
Lindeboom, J., CXXIV.
Lipsius, J., XXVI, CXX(n), CXXXVI, 200, 270.
-, De constantia, XXVI, 200, 279, 311, 313.
-, Manuductio ad Stoicam Philosophiam, 200.
-, Physiologiae Stoicorum libri tres, 200
Lucretius, ook: T. Lucretius Carus, 201, 255, 265.
-, De Natura Rerum, 201, 220, 255, 265.
lust(en), XXV-XXVI, XXX, XXXIII-XXXVI, LII, LIV-LV, LVII, LX, LXI, LXVII, LXX,
LXXII, LXXXVIII-LXXXIX, XCIV-XCVIII, 212, 221, 223, 282, 285, 288, 301, 304.
Luther, CXXXIII.
Lycurgus, 204.
maan, zie planeten.
Machiavelli, N., XCV.
makrokosmos, XXX, LXXVIII, 268.
Mander, K. van, Den grondt der edel vry schiderconst, 208.
Marcus Aurelius, CIX, 200.
-, Gedachten aan mijzelf, XXVI, 200, 310.
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Marot, C. 205.
Marrou, H.-I., CI, CI(n).
Mars, zie planeten.
Marsyas, 222.
Medusa, 297.
melkweg, 235.
Melpomene, zie muzen.
Menelaus, LXXII.
Mercurius, ook: Hermes, 202, 235 (zie ook planeten)
mikrokosmos, XXX, LII, LXXI, LXXVIII, 268.
Minerva, ook: Athene, 253, 297.
Minucius, F., Octavius, 269.
moed, ook: moedigheijt, het moedige deel van de ziel, XXXII, LII-LIII, LV-LVII,
LXI, XCVII, 229, 249, 279, 308, 310-311, 312.
Molière, J.B., L'avare, 256.
Moloch, 243, 269.
Montaigne, M.E. seigneur de, CXXXIV, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 241, 244,
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-, Essais, 210, 263, 295, 296.
- -, ‘Apologie de Raimond Sebond’, 210, 221, 263, 296.
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- -, ‘Des plus excellens hommes’, 204.
- -, ‘Du pedantisme’, 297.
- -, ‘Que philosopher, c'est apprendre à mourir’, 212.
Mozes, CXXII.
muze(n), XXX-XXXI, L-LII, LXI-LXXV, CXV, CXXVI, CXXXIII.
-, Calliope (Kalliop), LXII-LXVI, LXVIII, 218.
-, Clio (Kleio), XXX, LI-LII, LXII-LXIII, LXVIII-LXX, CXV, CXXVI, CXXXIII.
-, Erato, LXII-LXIII, LXXIV, 278, 305.
-, Euterpe, LXII-LXIII, LXXIV, XCVII, CXV, 305.
-, Melpomene (Melpomen), XLII-XLIII, LXII-LXIII, LXVII-LXVIII, 235.
-, Polyhymnia, LXII-LXIII.
-, Terpsichore, LX, LXII-LXIII, LXX-LXXIV, CXIX.
-, Thalia (Talije), LXII-LXIII, LXVI-LXVII.
-, Urania, LXII-LXIII.
Myson, 203.
Natuur, ook: Natuijr, XXXIII-XXXVI, XLVI, XLIX, LII, LX, LXV, LXXIII, LXXIV,
LXXXI, LXXXVII, LXXXVIII-XCVIII, CVIII-CIX, CX, CXVIII-CXIX, CXXII, CXXIV,
CXXVI, CXXX, CXXXIII, CXXXV, 210, 211, 212, 219, 221, 222, 223, 224-225,
233, 241, 246, 255, 261, 267, 270, 272, 278, 284, 285, 287, 300, 305, 310,
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-, boek der Natuur, XLVI, LXXXVIII, 219.
-, Natuur-God, ook: Natuijr-Godt, XXXIII-XXXIV, CVIII-CVIX, CXVIII-CXIX.
-, natuurwet, ook: der Natuijren wet, XLIX, LXVII, LXXXIX, XCI-XCII, CXXVI,
CXXXIII, 210, 225.
Navarra, M. (Martin de Azpilcueta), LVI(n).
neiging(en), ook: neijging, genegenheid, genegentheijt, XXIV, XXIX,
XXXI-XXXIII, XLVII, XLIX, LII-LV, LVI(n), LVII, LIX-LXI, LXXI, LXXII-LXXIV,
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LXXXVII-XCVIII, CXXI, CXXX, CXXXV, CXXXVII, 249, 267, 270, 271, 278,
279, 282, 285, 287, 304-305, 308, 310-311, 312, 315, 316.
Nereus, 207.
Nietzsche, F., 201.
Noah, 222.
Noot, J.B. van der, 205.
Numa, Pompilius, LXXII, XCV-XCVI, 204, 271-272.
Oceanus, 207.
Odaxius, L., CI, CIII.
Odysseus, XCI, 297.
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Oedipus en de sphinx, 272.
Olin, J.C., CXXIX.
Olympias, 291.
Orpheus, XXXV, LI, LXVII, LXIX, CXXI, 222, 254-255, 285.
Otfrid, 256.
Ovidius, ook: P. Ovidius Naso, LXIX, 256, 258, 265.
-, Amores, 256.
-, Ars Amatoria, 256.
-, Metamorphoses, 220, 256, 304.
paideia, CX, CXII.
Parmenides, XXVII.
Parrhasius, 215.
Pascal, B., CXX(n).
Paulus, CXVIII, 224, 239, 262, 280, 284, 289, 309, 312.
Pegasus, 297.
Pelagius, LVIII, CXXIII.
Pelopidas, 204.
Peneus, 257.
Periander, 298.
Perseus, 297.
Pesce, D., CV-CX.
-, La Tavola di Cebete, CIV.
Petrarca, F., 257.
-, Rime, 257.
Petrus, 309.
Phaeton, 235.
Philippus van Macedonië, 290.
Philips, M.M., CXXIX.
Philo van Alexandrië, CVI, CXII.
Philoctetes, 243.
philosophia Christi, CXVI, CXVIII, CXXII-CXXIII, CXXXIII-CXXXIV, CXXXVI,
227, 232.
Pico della Mirandola, G., Over de waarheid van de mens, 238.
Pisistratus, 204.
Piso, XLVIII, XLIX, LII, LXXXIX.
Placidus, L., 207.
planeten, LXII-LXIII, LXVIII, LXX, 234.
-, Aarde, LXII-LXIII, LXVI-LXVII, 234.
-, Jupiter, LXII-LXIII, LXX, LXXIV-LXXV 234
-, Maan, LXII-LXIII, LXVI, LXVIII, LXX, 234, 235.
-, Mars, LXII-LXIII, LXX, LXXIV, 234.
-, Mercurius, LXII-LXIII, LXVIII, LXX, 234, 235.
-, Saturnus, LXII-LXIII, LXX, 234, 249, 251.
-, Venus, LXII-LXIII, LXX, 212, 234.
-, Zon, XXXVI-XXXVII, XL, XLI, XLIV, LXII-LXIII, LXVII-LXVIII, LXX, LXXV, 218,
234, 235.
Plato, XXIV-XXV, XXXII, XXXVI-XLI, XLII, XLIV-XLVII, LII, LIII, LV, LXIV, LXV,
LXVII, LXVIII, LXXVI, LXXVII, LXXXVI, LXXXVII, XCI, XCVII, XCVIII, CV, CXIX,
CXX, CXXVI, CXXXI, 223, 231, 246, 259, 260, 269, 270, 276, 287, 298,
310-311, 312.
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-, Apologie, 258-259, 260, 261.
-, Dialogen, XXVII, 201.
-, Phaedo, CI(n), CIII.
-, Phaedrus, LXIII.
-, Philebus, LV, LXIII, LXXV-LXXXVI, LXXXVI-XCVIII, CXIX.
-, Politeia, XXIV, XXXII, XXXVI, XL(n), XLI-XLII, XLV, XLVII, LV(n)-LVI(n),
XCVIII(n), 298, 310.
-, Symposium, XXX, 222, 261.
-, Wetten, 223.
-, Plato's grot, zie grotmythe.
Plautus, T. Maccius, 256.
-, Aulularia, 256.
Plotinus, LXIV, 246, 260.
Plutarchus, CVI, 204.
-, Parallelle Levensbeschrijvingen, 272, 291.
Pocacchi, T., 208.
Poliorcetes, D., 276.
Polybius, 258.
Polyhymnia, zie muzen.
Pontanus, I.I., Historische Beschrijvinghe der [...] Coop-stadt Amsterdam, 236.
Popper, K., The Poverty of Historicism, XXX.
Poseidon, 297.
Praechter, K., CIV.
Priamus, 276.
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Prodicus, ook: Prodikos, XXVII, CV.
Prometheus, LI, LXIX, LXXVI, 253.
Protagoras, XXVII.
Protarchus, LXXV-LXXXVI, LXXXVIII.
Ptolemeus, 234.
Pyrrho van Elis, XXVII, 308.
Pythagoras, LI, LXIX, XCI, CV.
Pythagorisme, XLVI.
ratio, ook: rede, vernuft, XXIV, XXVI, XXVII, XXX-XXXIII, XXXVII-XXXVIII,
XLVII, LII-LV, LVII, LXX, LXXI, XC, XCVI, XCVII, XCVIII, CX, CXII, CXXX, 201,
210, 227, 228, 241, 243, 245, 246, 250-251, 267, 270, 271, 279, 284, 285, 296,
298, 308, 310-311, 312.
Rome, 244-245.
Romulus, 204.
Rousseau, J.-J., CXXIII, 244.
Roxane, 291.
Ruusbroec, J. van, 274, 299-300, 301, 314.
-, Geestelike Brulocht, 274, 299.
-, Vanden XII Beghinen, 314.
-, Van VIJ. Trappen in de Graed der Gheesteleker Minnen, 299.
Saccas, A., Leven van Aristoteles, 260.
Saenredam, J., CXIV.
Sannazaro. J., 208.
Saturnus, ook: Kronos, XCIX, CVI, 220 (zie ook planeten).
scholastiek, CXVI, CXXIX.
Scipio Africanus Maior, P. Cornelius, 258.
Scipio Africanus Minor, LXIX, 258.
Seductio, ook: Bedroch, XCIX, CVII, CIX, CX, 280, 282, 294.
Seneca, L. Annaeus., XLIX, LVI(n), LXIV, CX, CXII, 200, 201, 203, 206, 209,
211, 212, 224-225, 243, 256, 281, 310, 311, 313.
-, De Beneficiis, 256.
-, Ad Lucilium Epistulae morales, XXVI, XLIX, LXXXIX, CX, CXII, 200, 201,
203, 206, 209, 210, 211, 212, 224-225, 243, 256, 276, 310, 311, 313-314.
-, Hercules Oetaeus, 243.
-, Medea, 256.
-, Naturales Quaestiones, 210.
-, Troades, 256.
Servius, 207.
Socrates, XXV, XXVII-XXVIII, XXX-XXXIV, XLI, LVI(n), LVII, LXI, LXIII, LXV,
LXIX, LXXI, LXXII, LXXV-LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XCIII, XCVIII(n),
CVII-CVIII, CXVI, CXX, CXXIII, CXXVI, CXXXIX, 201, 203-204, 208, 216, 222,
258-259, 260, 261, 271, 276, 295, 305, 308.
Sokratisten, CXXXIII.
Solon, 204.
Sophocles, Koning Oedipus, 272.
Spenser, E., 265.
Spiegel, H.L., grafschrift voor Coornhert, 257.
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H.L. Spiegel, Hert-spiegel

-, Twe-spraack, XIX, XXII.
-, Van natuurlicke Geneichtheid, LVI(n)-LVII(n).
-, Van Socrates ende Aristotels verschil, XXXI, CXXXIX.
Spinoza, B. de, Ethica, LXVII(n).
Statius, P. Papinius, Thebais, 207.
Stilbo, 276.
stoa, ook: stoïsche leer, stoïcisme, XXVI, XXVII, XLVIII, CVI, 199-200, 202,
206, 243, 296, 313.
stoïci, ook: stoïcijn(en), XXVI, XLIX, CVII, CIX, CXVI, 203, 205, 221, 224, 243,
270, 276, 310, 311, 312, 313.
Süsemihl, F., CIV.
Sulla, L. Cornelius, XCV, LXXII, 272.
summum bonum, ook: het hoogste goed, XVII, XXIV-XXXVI, XLIII, XLV,
XLVIII-XLIX, L, LIV, LVIII, LX, LXI, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXXIV, LXXXVI,
LXXXIX, XCII, XCIV, XCV, XCVII, CV, CX, CXI, CXII, CXV, CXXV, CXXXVIII,
199, 273, 275, 276, 304.

H.L. Spiegel, Hert-spiegel

*8

Tafereel van Cebes, zie Cebes.
Terentius, P. Afer, 256, 258.
-, Eunuchus, 256.
-, Phormio, 256.
-, Adelphoe, 256.
Terpsichore, zie muzen.
Tertulianus, Q. Septimus Florens, Apologeticum, 269.
Tethys, 207.
Thalia, zie muzen.
Theodontius, 207.
Theoderik, 201, 256.
Theognis, 206.
Thiel, P.J.J. van, CXV.
Thomas a Kempis, CXXXIII.
Thomas van Aquino, LVI(n), LIX.
Thoth, LXXVII, 202.
Thou, J.-A. de, Mémoires, 260.
Timoleon, 204.
Timon de Athener, 203.
Trente, zie concilie van Trente.
Trismegistus, Hermes, 202-203.
Urania, zie muzen.
Vair, G. du, 270.
Varro, M. Terrentius, 288.
Vechtstreek, XLII.
Veluwe, XLII-XLIII, LIX.
Venus, 211, 223 (zie ook planeten).
Vergilius, ook: P. Vergilius Maro, LI, 208, 256, 258, 265.
-, Aeneis, 256.
Verkruysse, P.J., XXII.
vernuft, zie ratio.
verstand, XXXVII, LII-LV, LVI(n), LVIII, LIX-LXI, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVIII,
LXXXV-LXXXVI, XCII, XCIV, CXXXII, 249-250, 267, 286-287.
-, kwaad verstand, LIII-LIV, LVI(n).
-, mis-verstand, LIII-LIV, LVIII-LXI, LXIV, CXXXII, CXXXIII, 267, 274, 285.
-, onverstand, LIII, CXII, CXXXII, 232.
-, recht verstand, LIII-LIV, LVIII-LXI, LXIV, LXXI, 270.
Vitruvius, Pollio, De Architectura, 220.
Vives, J.L., CXXVI.
Vondel J. van den, 208, 246, 256, 258.
-, De Amsteldamsche Hecuba, 256.
-, Herscheppinge (vertaling van Ovidius), 256, 304.
Vreese, W.L. de, XVI.
Vulcanus, 220.
Wageningen, J. van, CIV.
wil, XXVII, XXXIV, LII, LIV-LV, LXXI, XCII, CXI, CXXIX, 310.
Win, X. de, XXXVII, XXXVIII.
Wolf, H., CI.
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Xantippe, 276.
Xenophanes, XXVII.
Xenophon, Memorabilia, XXVII, CV, 201.
zelfkennis, XXVII, XXIX-XXXI, XXXIII-XXXIV, XXXVI, LII-LIII, LVII, LXIX,
XCIII, CXV, CXXI, CXXVI, CXXXIX, 296, 299.
Zeno, XXVI, 243.
Zeus, zie Jupiter.
Zeuxis, 215.
zon, zie planeten.
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